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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan komunikasi 

matematis siswa yang merupakan salah satu kemampuan esensial yang harus 

dikuasai siswa dalam mempelajari matematika dan kurang bervariasinya model 

pembelajaran yang diterapkan oleh guru di dalam kelas. Penelitian ini digunakan 

untuk menjawab permasalahan pokok tentang bagaimana peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis siswa setelah diterapkannya model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) di kelas VIII 

SMPS Nur Hasanah Medan.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk 

memperbaiki mutu pembelajaran di dalam kelas. Adapun yang menjadi subjek 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMPS Nur Hasanah Medan yang 

berjumlah 20 orang. Objek penelitian ini adalah peningkatan kemampuan 

komunikasi matematis siswa pada materi Sisem Koordinat yang diajar dengan 

menerapkan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) di kelas VIII 

SMPS Nur Hasanah Medan Tahun Ajaran 2018/2019.  

Penelitian ini terdiri dari dua siklus, di mana pada akhir setiap siklus 

diberikan tes kemampuan komunikasi matematis untuk mengetahui kemampuan 

komunikasi matematis siswa. Berdasarkan hasil analisis data pada siklus I, 

diperoleh bahwa dari 20 siswa terdapat 10 siswa (50%) telah mencapai ketuntasan 

belajar sedangkan 10 siswa lainnya (50%) belum tuntas dengan nilai rata-rata 

kelas sebesar 66,67. Pada siklus II terdapat 18 siswa (90%) telah mencapai 

ketuntasan belajar sedangkan 2 siswa (10%) belum tuntas dengan rata-rata kelas 

75,42. Tingkat kemampuan komunikasi matematis yang diperoleh pada siklus II 

telah mencapai kategori sedang, sehingga dapat dikatakan pembelajaran dengan 

menerapkan model Numbered Heads Togethr (NHT) telah berhasil. Rata-rata 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran mengalami peningkatan dari 

siklus I yang awalnya sebesar 71,88 menjadi 84,38 pada siklus II. Selain itu, nilai 

rata-rata aktivitas siswa pada saat mengikuti pelajaran juga mengalami 

peningkatan dari 59,38 pada siklus I menjadi 76,56 pada siklus II yang 

dikategorikan aktif. Berdasarkan uraian-uraian tersebut tersebut disimpukan 

bahwa telah terjadi peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa setelah 

diterapkan model pembelajaran NHT pada materi Sistem Koordinat di kelas VIII 

SMPS Nur Hasanah Tahun Ajaran 2018/2019. 
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