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Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran 

matematika dan meningkatkan self regulated learning siswa kelas IX-C di MTsN 

Maguwoharjo melalui model problem based learning dengan setting kooperatif tipe 

numbered heads together. Jemis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas.  

Subjek penelitian ini siswa kelas IX-C MTsN Maguwoharjo. Teknik pengumpulan 

data dengan tes dan non tes berupa soal pretest dan posttest, angket self regulated 

learning, dan lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran. Penelitian ini mengacu 

pada indikator keberhasilan yang ditetapkan peneliti yaitu skor self regulated learning 

≥119,72. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran matematika melalui 

problem based learning dengan setting kooperatif tipe numbered heads together dapat 

meningkatkan self regulated learning siswa kelas IX-C di MTsN Maguwoharjo tahun 

ajaran 2016/2017. Kondisi awal rata-rata skor self regulated learning adalah 116,72 

atau 53% berada pada kategori sedang. Pada akhir siklus I, rata-rata skor meningkat 

menjadi 122,25 atau 81,25% dalam kategori tinggi dan akhir siklus II rata-rata skor 

meningkat menjadi 124,65 atau 93,7% dalam kategori tinggi. Keterlaksanaan 

pembelajaran matematika pada akhir siklus I sebesar 65,4% mengalami peningkatan 

menjadi 92,3% pada akhir siklus II sehingga melampaui indikator yag ditetapkan 

sebelumnya yaitu lebih dari 85%. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa melalui model problem based learning  dengan setting  kooperatif tipe 

numbered heads together dapat meningkatkan  self regulated learning siswa terhadap 

matematika.  

Kata kunci: numbered heads together, problem based learning, self regulated  

                    learning 

I. PENDAHULUAN 

 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang selalu digunakan dalam berbagai bidang sehingga 

perlu adanya reformasi dalam pembelajaran matematika. Seperti yang telah disebutkan dalam 

Permendikbud tahun 2016 nomor 22 bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu, pembelajaran perlu dirancang 

sebaik-baiknya agar dapat mendukung suasana proses belajar mengajar [1]. Kemampuan siswa disusun 

oleh aspek metakognitif yang meliputi pengetahuan awal, gaya belajar, strategi dalam belajar (kognitif, 

motivasi, dan lingkungan) terefleksi dengan self regulated learning yang terdiri oleh plan (rencana), 

pengamatan, dan evaluasi. Dapat dikatakan bahwa self regulated learning merupakan aspek yang 

mengontrol metakognitif dengan cara menggunakan pengetahuan sebelumnya untuk mendapatkan 

pengetahuan yang baru. Metakognitif merupakan sebuah jalan pikiran dalam menyelesaikan masalah 

maupun memproses informasi. Pada setiap langkah dari proses self regulated learning menggunakan 

pengetahuan metakognitif serta melibatkan pengalaman sebelumnya untuk mengidentifikasi keadaan pada 

aspek kognitif, motivasi dan lingkungan sehingga dapat menemukan solusi penyelesaian mana yang efektif 

[2]. 

Kecenderungan pembelajaran di tingkat SMP yang terjadi adalah siswa kurang dapat mengatur cara 

belajarnya sendiri, mengungkapkan ide atau pemikiran. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih sedikitnya 

siswa yang berani mengajukan pertanyaan atau mengungkapkan ide selama pembelajaran berlangsung. 
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MTs Negeri Maguwoharjo merupakan salah satu madrasah tsanawiyah negeri yang berada di daerah 

Depok, Sleman. Diantara empat kelas paralel, terdapat salah satu kelas yang memiliki masalah dengan self 

regulated learning dalam pembelajaran matematika yaitu kelas IXC. Hasil observasi pra-penelitian 

menunjukkan pembelajaran masih berpusat kepada guru sehingga kesempatan siswa untuk 

mengungkapkan pendapatnya masih kurang. Siswa kelas IXC juga masih belum bisa untuk mengatur 

dirinya dalam belajar. Hal itu ditunjukkan  dari respon siswa ketika diberikan tugas, PR atau latihan soal 

yang sebagian besar belum bisa menyelesaikan permasalahan matematika dengan sendirinya. Ketika 

diperintahkan oleh guru untuk menjelaskan kembali hasil pekerjaannya di depan teman-teman kelas, 

sebagian besar siswa di kelas IXC belum dapat menjelaskan kembali hasil pekerjaannya karena adanya 

keyakinan dalam dirinya untuk bisa tampil. Selain itu, hasil angket menunjukkan bahwa siswa yang 

memiliki self regulated learning sangat tinggi sebesar 47 % sedangkan  siswa yang memiliki untuk 

kategori self regulated learning sedang sebesar 53%.  Hal ini dapat disimpulkan bahwa siswa belum siap 

untuk mengungkapkan pendapatnya, memberikan gagasan dan kurangnya motivasi sehingga self regulated 

learning yang dimiliki siswa kelas IXC MTs Negeri Maguwoharjo masih rendah.  

Mengingat pentingnya self regulated learning dalam diri siswa maka guru seharusnya menumbuhkan 

dan meningkatkan self regulated learning  siswa dalam belajar matematika agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai dengan baik. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan self 

regulated learning adalah problem based learning. Model pembelajaran PBL  merupakan salah satu model 

pembelajaran  yang  mudah  untuk mendapatkan respon yang banyak didalam kelas. PBL dapat membuat 

pembelajaran lebih bermakna sehingga siswa memahami apa yang mereka pelajari dan siswa dapat 

mengatur dirinya dengan apa yang dikerjakan.  Chang, Yew, dan Schmidt [3] menyatakan ada tiga fase 

dalam proses pembelajaran PBL yaitu analisis masalah, pengarahan diri, dan fase pelaporan. Melalui fase 

tersebut diharapkan siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan permasalahan matematika yang diberikan 

baik untuk mencapai tujuan individu maupun tujuan kelompok. Penyelesaian permasalahan yang 

membutuhkan diskusi antar siswa sehingga akan muncul ide-ide yang beragam. Ide tersebut akan menuntut 

siswa untuk mempertimbangkan solusi mana yang terbaik sehingga pemikiran-pemikiran siswa 

tersampaikan melalui diskusi kelompok. Panitz menyebutkan salah satu pembelajaran yang berbasis sosial 

yaitu pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan jenis kerja kelompok yang lebih 

diarahkan oleh guru. Pembelajaran kooperatif terbagi menjadi beberapa tipe, STAD, jigsaw, TAI, TGT, GI, 

NHT, dan TPS. Tipe NHT dan TPS ini menggunakan metode struktural yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa [4]. Metode diskusi ini menggunakan kooperatif dengan tipe Numbered 

Heads Together (NHT) sehingga setiap siswa memiliki rasa tanggung jawab kepada dirinya sendiri dalam 

belajar maupun dalam berkelompok.  

Menurut English dan Kitsantas [5], PBL efektif ditinjau dari prestasi belajar matematika, kemampuan 

representasi matematika, dan motivasi belajar siswa serta efektif ditinjau dari self regulated learning siswa. 

Dengan adanya pembelajaran PBL dengan setting kooperatif tipe NHT diharapkan mampu meningkatkan 

self regulated learning pada diri siswa.  Berdasarkan pemaparan tersebut, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan self regulated learning melalui model Problem Based 

Learning (PBL) dengan setting kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) kelas IXC di MTs 

Negeri Maguwoharjo?. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan self regulated learning melalui 

model Problem Based Learning (PBL) dengan setting kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) 

kelas IXC di MTs Negeri Maguwoharjo. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan self regulated 

learning siswa, menambah referensi guru dalam memilih pendekatan pembelajaran yang memberikan 

pengaruh terhadap self regulated learning siswa, dan sebagai bahan pertimbangan untuk mengadakan 

penelitian lanjut terkait self reguated learning.  

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan secara kolaboratif partisipatif 

antara guru mata pelajaran dan peneliti yang dilaksanakan di MTs Negeri Maguwoharjo. Subjek penelitian 

ini adalah siswa kelas  IXC yang terdiri dari 32 siswa di MTs Negeri Maguwoharjo dengan objek 

penelitian adalah keseluruhan proses dan hasil pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran PBL 

dengan setting kooperatif tipe NHT. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober sampai 11 

November 2016 dengan menyesuaikan jam pelajaran matematika di kelas tersebut.  
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Penelitian ini menggunakan model spiral Kemmis dan Tanggart dengan bagan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GAMBAR 1. MODEL PENELITIAN TINDAKAN 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar observasi, catatan lapangan, angket SRL, 

dan tes. Teknik analisis data yang digunakan sebagai berikut. 

A. Angket 

Setiap butir pernyataan angket dikelompokkan sesuai dengan aspek yang diamati, kemudian dihitung 
jumlah skor pada setiap butir sesuai dengan pedoman penskoran yang dibuat. Jumlah hasil skor yang 
diperoleh dipersentase dan dikategorikan sesuai tabel berikut. 

TABEL 1. PEDOMAN KATEGORISASI SKOR ANGKET SELF REGULATED LEARNING 

No. Interval Kriteria 

1 Mi+1,5Si < X ≤ Mi+3Si Sangat Tinggi 

2 Mi+0,5Si < X ≤ Mi+1,5Si Tinggi 

3 Mi-0,5Si < X ≤ Mi+0,5Si Sedang 

4 Mi-1,5Si < X ≤ Mi-0,5Si Rendah 

5 Mi-3Si ≤ X ≤ Mi-1,5Si Sangat Rendah 

 

B. Lembar Observasi 

Untuk menghitung presentase keterlaksanaan pembelajaran yang diamati dengan menggunakan 

lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran dihitung dengan: 

Persentase (P) =
                                                

                                        
        

C. Tes 

Hasil tes belajar siswa siklus pertama dan seterusnya mencerminkan tingkat ketercapaian kompetensi 

siswa pada materi tertentu dan ketuntasan siswa selama proses pembelajaran. Cara menghitung persentase 

hasil tes yaitu: 

Persentase (P) = 
                                            

              
        

Indikator keberhasilan sesuai dengan karakteristik penelitian. Berdasarkan Tabel 2, penelitian ini 
dikatakan berhasil jika memenuhi tiga aspek berikut. 

Rencana (Plan) 

Tindakan (Act) Pengamatan (Observe) 

Refleksi (Reflect) 

Rencana yang di revisi (Plan Revised) 

Tindakan (Act) Pengamatan (Observe) 

Refleksi (Reflect) 
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1. Terjadi peningkatan self regulated learning siswa untuk tiap siklusnya dan mencapai target yang sudah 
dibuat yaitu 5 % untuk kategori sangat tinggi dan 75 % untuk kategori tinggi.  

2. Nilai atau skor siswa yang mencapai KKM mencapai 75%. 

3. Tingkat ketuntasan belajar siswa mencapai skor afektif sebesar 119,72 dan KKM minimal 76. 

 

TABEL 2. PEDOMAN INDIKATOR KEBERHASILAN PENELITIAN 

Aspek Interval Kriteria Kondisi Awal Target 

Self Regulated Learning 

144 < X Sangat Tinggi 0% 5% 

112 < X ≤ 144 Tinggi 47% 75,00% 

80 < X ≤ 112 Sedang  53% 20,00% 

48 < X ≤ 80 Rendah 0% 0% 

         X ≤ 48 Sangat Rendah 0,00% 0% 

Rata-rata    116,72 119,72 

Kognitif/keterampilan 
yang tuntas = 0 KKM tercapai 0% 75% 

Rata-rata   33,28 76 

Proses Pembelajaran terlaksana ≥ ... % 
Pembelajaran 
Berhasil 

65,4% > 85% 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut: 

TABEL 3. HASIL PEMBELAJARAN PADA SIKLUS 1 DAN SIKLUS 2 

Aspek Target Akhir Siklus 1 Akhir Siklus 2 

Self Regulated Learning 

5% 3,12% 0% 

75,00% 81,25% 93,70% 

20,00% 15,63% 6,25% 

0% 0% 0% 

0% 0% 0% 

119,72 122,25 124,65 

Kognitif/ Keterampilan 
75% 50% 78% 

76 72,47 86,25 

Proses Pembelajaran > 85% 65,4% 92,3% 

 

Ketuntasan  belajar pada siklus I mencapai 50% dengan nilai rata-rata siswa 72,47. Hasil tersebut 

dilakukan evaluasi dan refleksi agar pada siklus kedua bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. 

Evaluasi dan refleksi dari siklus I yaitu:  

1. Dalam proses pembelajaran pertemuan pertama siklus I ini, siswa masih banyak yang kurang 

merespon pembelajaran dengan menggunakan PBL dengan setting kooperatif tipe NHT, hal itu 

dikarenakan siswa belum terbiasa mempelajari matematika dengan metode yang diterapkan . 

Beberapa siswa dalam kelompok-kelompok juga tidak mengerjakan LKS dengan serius, ada nomor-

nomor soal dalam LKS yang tidak diisi oleh siswa. 

2. Ketika siswa diminta untuk berkelompok dan berdiskusi sesuai dengan kelompok yang telah 

ditentukan, siswa tidak langsung tanggap untuk membentuk kelompok sampai guru harus 

mengingatkan beberapa kali. Hal itu dikarenakan pada pembelajaran matematika yang sebelumnya, 

siswa belum pernah diskusi  kelompok dan siswa belum terbiasa berkelompok yang heterogen. 

Diskusi kelompok juga belum maksimal, hal ini terlihat sewaktu presentasi hasil diskusi ada beberapa 

anggota kelompok yang nampak kurang menguasai materi yang dipresentasikan. 

3. Siswa belum ada yang mau melakukan presentasi untuk mengemukakan pendapatnya di depan kelas 

sehingga guru harus membantu menjelaskan cara penyelesaian di depan kelas. 
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4. Pemanfaatan waktu yang belum optimal oleh guru (peneliti) sebagai pelaksana pembelajaran. 

5. LKS yang memuat masalah yang agak rumit terlalu banyak menghabiskan waktu pelajaran sehingga 

langkah pembelajaran ada yang tidak terlaksana. 

Beberapa kekurangan di siklus I yang telah didiskusikan antara peneliti, guru mata pelajaran 

matematika dan observer didapatkan rekomendasi sebagai rencana perbaikan untuk pembelajaran pada 

siklus ke II yaitu:  

1. Guru atau peneliti lebih memotivasi siswa dan melakukan bimbingan secara intensif baik pada saat 

diskusi kelompok maupun pada saat diskusi kelas. 

2. Guru perlu memberikan motivasi yang lebih bagi siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya dan menanggapi hasil diskusi kelompok lain. 

3. Guru memberikan pengarahan kepada siswa dan memberi penjelasan tentang kegiatan yang akan 

dilakukan dan prosedur kegiatan. 

4. Guru harus mengupayakan pengelolaan waktu  pembelajaran harus sesuai dengan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar. 

5. Guru perlu memperbaiki lembar observasi yang awalnya berjumlah 19 item karena kurang rinci. 

Evaluasi dan refleksi siklus II dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah pada siklus I yang masih 

timbul dan untuk memperbaiki proses maupun hasil pembelajaran. Pada siklus II ini siswa sudah mulai 

merespon positif terhadap penerapan pembelajaran PBL setting kooperatif tipe NHT. Sebagian besar 

sudah mulai serius dalam pembelajaran baik ketika mengerjakan soal pretest dan  posttestt maupun 

mengerjakan LKS. Siswa juga aktif berdiskusi, bertanya, maupun menngeluarkan pendapat baik ketika 

berdiskusi kelompok maupun menjawab pertanyaan dari guru. Berdasarkan hasil observasi  pembelajaran 

dengan PBL setting  kooperatif tipe NHT keaktifan siswa secara keseluruhan meningkat 88% dari 65%. 

Persentase ketuntasan belajar siswa juga mengalami peningkatan. Siklus I sebesar 50%  sedangkan siklus 

II  ketuntasan belajar  mencapai 78%. Adapun data (hasil)  self regultated learning siswa siklus pertama 

untuk kategori tinggi dan meningkat menjadi 81,25%, kemudian untuk kategori sedang menjadi 15,63 % 

dan kategori sangat tinggi menjadi 3,12% yang sebelumnya tidak dalam kategori sangat tinggi. 

Selanjutnya, ketuntasan  belajar pada siklus II mencapai 78% dengan nilai rata-rata siswa 86,25. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan kemampuan self regulated learning siswa melalui pembelajaran PBL setting 

kooperatif tipe NHT pada siswa kelas IX C MTs Negeri Maguwoharjo dilakukan dengan  langkah-

langkah sebagai berikut:  

a. Pembagian siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang setiap kelompoknya terdiri dari 4 orang 

siswa. 

b. Diskusi kelompok dalam mengerjakan LKS. 

c. Berdiskusi dengan teman sekelompok 

d. Presentasi kelompok bagi kelompok yang telah ditunjuk 

2. Langkah-langkah tersebut dikatakan dapat meningkatkan self regulated learning siswa karena 

berdasarkan hasil postest siklus I dan siklus II,  self regulated learning siswa mengalami peningkatan 

sebesar 12,45%.  

Setelah penerapan model pembelajaran PBL setting kooperatif tipe NHT pada siswa kelas IX C MTs 

Negeri Maguwoharjo ini terjadi peningkatan self regulated learning siswa. Self regulated learning siswa 

dari siklus I ke siklus II secara umum mengalami peningkatan dari berbagai aspek. Peningkatan tersebut 

diantaranya:  

a. Berdasarkan hasil angket self regulated learning dari siklus I ke siklus II terjadi peningkatan. Secara 

umum peningkatannya dari 81,25%  (sedang) menjadi  93,7% (tinggi). 

b. Ketuntasan belajar mengalami peningkatan 28% dari 50% menjadi 78%. 

c. Proses pembelajaran mengalami perbaikan sehingga dapat digambarkan dengan presentase dari siklus 

1 ke siklus II sebesar 92,3% dari 65,4% 

Peningkatan-peningkatan tersebut juga didukung oleh  respon siswa terhadap pembelajaran 

matematika menggunakan model pembelajaran PBL setting kooperatif tipe NHT yang sangat baik. 

Berdasarkan hasil angket, rata-rata respon siswa terhadap keseluruhan aspek di dalam angket mencapai 

93,7%. Artinya berdasarkan angket self regulated learning diperoleh respon yang sangat bagus 

(memuaskan) dari keseluruhan aspek dengan kategori tinggi.  

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:  

1. Penerapan pendekatan problem based learning setting tipe NHT dapat memperbaiki kualitas 

pembelajaran matematika  di kelas IX-C MTs Negeri Maguwoharjo tahun ajaran 2016/2017. Hal ini 

dibuktikan dengan terpenuhinya indikator keterlaksanaan pembelajaran dan meningkatnya 

keterlaksanaan pembelajaran dari siklus I ke siklus II. Keterlaksanaan pembelajaran pada siklus terakhir 

yaitu siklus ke-II telah berhasil mencapai 91,3 % yang artinya telah melebihi indikator keberhasilan 

keterlaksanaan pembelajaran yaitu 85 %. Keterlaksanaan pembelajaran meningkat dari siklus I ke 

siklus II yaitu dari 65, 4 %  pada siklus I menjadi 91, 3 % pada siklus II.   

2. Penerapan pendekatan problem based learning setting tipe NHT  dapat meningkatkan self regulated 

learning siswa di kelas IX-C MTs Negeri Maguwoharjo tahun ajaran 2016/2017. Hal ini dibuktikan 

dengan terpenuhinya indikator keberhasilan self regulated learning siswa dan meningkatnya self 

regulated learning siswa dari siklus I ke siklus II. Nilai rata-rata self regulated learning siswa pada 

siklus terakhir atau siklus ke-II telah berhasil mencapai kategori tinggi dengan persentase 93,70 %.  

Nilai rata-rata self regulated learning siswa juga meningkat dari siklus I ke siklus II yaitu 122,25 

(tinggi)  pada siklus I menjadi 124,65 (tinggi) pada siklus II.  

3. Melalui penerapan pendekatan problem based learning setting tipe NHT  peningkatan self regulated 

learning  siswa memberikan efek positif terhadap peningkatan hasil belajar kognitif siswa. Hal ini 

dibuktikan dengan terpenuhinya indikator ketuntasan belajar dan meningkatnya hasil belajar kognitif 

siswa dari siklus I ke siklus II. Hasil belajar kognitif siswa pada siklus terakhir atau siklus ke-II berhasil 

mencapai nilai rata-rata 86,25 dengan ketuntasan belajar kalsikal 78 %. Hasil belajar kognitif siswa 

juga meningkat dari siklus I  ke siklus II yaitu dari nilai rata-rata 72,47 dengan ketuntasan klasikal 50 %  

pada siklus I menjadi 86,25 dengan ketuntasan klasikal 78 % di siklus II.  

 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas berhasil. 

Karena telah memenuhi ketiga indikator keberhasilan tindakan, hal ini berati bahwa pembelajaran 

matematika dengan menerapkan  pendekatan problem based learning setting tipe NHT dapat memperbaiki 

kualitas pembelajaran di kelas IX-C dan dapat meningkatkan self regulated learning  siswa kelas IX-C 

serta peningkatan  self regulated learning siswa berpengaruh positif terhadap peningkatan hasil belajar 

kognitif siswa kelas IX-C MTs Negeri Maguwoharjo . 

 

B. Saran  

Pembelajaran dengan menerapkan pendekatan problem based learning setting tipe NHT dapat dijadikan 

alternatif pendekatan pembelajaran yang dapat meningkatkan self regulated learning  siswa dan hasil 

belajar kognitif siswa.  
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