
UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MATERI  

PERKALIAN DAN PEMBAGIAN BILANGAN BULAT MELALUI 

MODEL KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) 

DI KELAS IV MI NEGERI KARANGPOH PULOSARI PEMALANG 

 

 

SKRIPSI 
 

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi 

Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S 1) 

Ilmu Tarbiyah Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah  

 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

Oleh: 
MUNTASIP 

NIM. 093911098 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS TARBIYAH 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO 

SEMARANG 
2012 



 ii

PERNYATAAN KEASLIAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : Muntasip    

NIM  :   093911098 

Jurusan/Program Studi :   PGMI  

 

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya 

sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya. 

 
Semarang,  
Saya yang menyatakan, 

 
 
 
 
 
 

Muntasip   
NIM. 093911098 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 iii
 



 iv

Semarang,                       2012 

 

NOTA PEMBIMBING 

 

Kepada  

Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah  

IAIN Walisongo  

Di Semarang  

 

Assalamu’alaikum wr.wb. 

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan 

koreksi naskah skripsi dengan:  

Judul :  UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
MATEMATIKA MATERI  PERKALIAN DAN 
PEMBAGIAN BILANGAN BULAT MELALUI 
MODEL KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEADS 
TOGETHER (NHT) DI KELAS IV MI NEGERI 
KARANGPOH PULOSARI PEMALANG 

Nama  :   Muntasip  
NIM :   093911098 
Jurusan  :   PGMI  
Program Studi  :   PGMI  

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada 

Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo untuk diujikan dalam sidang munaqasyah.  

Wassalamu’alaikum wr.wb.  

 

Pembimbing, 

 

 

Abdul Rahman, M.Ag 
NIP. 1961105199403 1 003 

 



 v 

MOTTO 

مثِْ  َعَلى تـََعاَونُوا َوَال  َوالتـْقَوى اْلِرب  َعَلى َوتـََعاَونُوا  اللهَ  ِإن  اللهَ  َواتـُقوا َواْلُعْدَوانِ  اْإلِ
  )2: املائدة. (اْلِعَقابِ  َشِديدُ 

 … Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran….(QS. al-Maidah: 2) *1 

 

 

                                                 
1 *Soenardjo, dkk., Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Departemen Agama Islam, 

2004), hlm. 156 
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ABSTRAK 

Judul :  UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
MATEMATIKA MATERI  PERKALIAN DAN 
PEMBAGIAN BILANGAN BULAT MELALUI 
MODEL KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEADS 
TOGETHER (NHT) DI KELAS IV MI NEGERI 
KARANGPOH PULOSARI PEMALANG 

Nama  :   Muntasip  
NIM :   093911098 

 
Skripsi ini dilatarbelakangi pembelajaran matematika hendaknya melihat 

jauh ke depan dan memikirkan apa yang akan dihadapi oleh peserta didik di masa 
yang akan datang. Salah satu permasalahan yang umum terjadi pada saat proses 
pembelajaran di sekolah termasuk pada mata pelajaran matematika adalah 
kurangnya keterlibatan siswa secara aktif, inisiatif dan kontributif, baik secara 
intelektual maupun emosional untuk meningkatkan hasil belajar perlu dilakukan 
dengan proses pembelajaran dengan menggunakan metode memberikan ruang 
siswa untuk aktif dalam belajar salah satunya dengan menerapkan metode 
Numbered Head Together (NHT). 

Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: 1) Bagaimanakah 
penerapan model kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) pada 
pembelajaran matematika materi  Perkalian dan pembagian bilangan bulat di kelas 
IV MI Negeri Karangpoh Pulosari Pemalang? 2) Adakah peningkatan hasil belajar 
siswa di kelas IV MI Negeri Karangpoh Pulosari Pemalang pada mata pelajaran 
matematika materi  perkalian dan pembagian bilangan bulat menggunakan 
melalui model kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT)? 

 
Permasalahan tersebut di bahas melalui penelitian tindakan kelas yang 

dilakukan melalui 2 siklus dengan setiap siklus tahapannya adalah perencanaan, 
tindakan, observasi dan refleksi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan model kooperatif tipe 
Numbered Heads Together (NHT) pada pembelajaran matematika materi  
Perkalian dan pembagian bilangan bulat di kelas IV MI Negeri Karangpoh 
Pulosari Pemalang dimulai dari do’a dan absensi dilanjutkan guru menerangkan 
materi tanya jawab, pembagian kelompok dengan memberikan kartu penomoran 
kepada setiap anggota, kerja tim dengan mendiskusikan LKS yang diberikan guru 
dan setiap nomor yang ditunujuk harus menjawab pertanyaan yang diberikan guru 
dan dikemomentari kelompok lain, terakhir guru mengajak berdo’a bersama. 2) 
Terjadi peningkatan hasil belajar siswa di kelas IV MI Negeri Karangpoh Pulosari 
Pemalang pada mata pelajaran matematika materi perkalian dan pembagian 
bilangan bulat menggunakan melalui model kooperatif tipe Numbered Heads 
Together (NHT) dimana pada pra siklus ada 9 siswa atau 45% mengalami 
kenaikan pada siklus I yaitu ada 14 siswa atau 70% dan pada siklus II ada 18 
siswa atau 90%.  Hasil ini sudah mencapai indikator yang ditentukan yaitu 
ketuntasan dengan KKM 70 sebanyak 80 %. 
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