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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mendeskripsikan 

bentuk perencanaan, penggunaan dan hasil belajar siswa dengan menggunakan 

Model Cooperative Learning tipe NHT pada pembelajaran IPS dengan materi 

aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan SDA dan potensi lain di daerahnya. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (class action 

research). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, meliputi                  

1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) pengamatan, dan 4) refleksi. Data penelitian 

ini berupa informasi tentang data hasil tindakan yang diperoleh dari hasil 

pengamatan, hasil observasi aktivitas guru dan siswa, tes awal dan tes akhir 

pembelajaran. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa  kelas IV SDN 015 Gurun 

Panjang terteliti yang berjumlah 30 orang.  

 Hasil penelitian siklus I tes awal sebelum pembelajaran rata-rata nilai 

siswa 5,94 dan pada tes akhir ketuntasan belajar siswa  mencapai 56,7 %, 

sedangkan tes akhir siklus II nilai ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 80 

%. Berdasarkan hasil pengamatan terlihat peningkatan pemahaman siswa setelah 

proses pembelajaran berlangsung yang tergambar dari hasil tes siswa. Dapat 

disimpulkan pembelajaran dengan menggunakan Model Cooperative Learning 

Tipe NHT dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi aktivitas ekonomi 

yang berkaitan dengan SDA dan potensi lain di daerahnya. 

 

Kata Kunci : Cooperative Learning, Numbered Head Together, Hasil Belajar IPS 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Model pembelajaran Cooperative Learning terdapat berbagai tipe, salah 

satunya yaitu tipe Numbered Head Together (NHT). Sebagai salah satu tipe dari 

Cooperative Learning tipe NHT tidak jauh berbeda dengan tipe lainnya yang 

mengutamakan kerjasama dalam kelompok.  

Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara dengan guru kelas IV 

SDN 015 Gurun Panjang, pada mata pelajaran IPS. Penulis menemukan beberapa 

permasalahan di antaranya: 1) Pembelajaran masih bersifat konvensional sehingga 

kurang dapat menarik perhatian dan motivasi siswa dalam belajar, 2) Ketika proses 

pembelajaran guru kurang mengoptimalkan pemahaman siswa terhadap materi 

pembelajaran, sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa, 3) Dalam 

pembelajaran IPS yang seharusnya menitik beratkan pada keterampilan bersosial 
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belum begitu nampak dalam praktek keseharian siswa terutama ketika dalam 

proses pembelajaran dalam kelompok (lingkup sosial kecil). Misalnya dalam 

pembagian kelompok tidak secara heterogen sehingga di antara siswa yang satu 

dengan yang lainnya tidak dapat bersosialisasi dengan baik sesamanya, dan 4) 

Selain itu penilaian yang diberikan dalam belajar kelompok seringkali berupa 

penilaian kelompok tanpa memperhitungkan penilaian terhadap individu. 

Permasalahan di atas jelaslah akan mempengaruhi hasil belajar siswa.  

Berikut adalah uraian nilai dari 30 orang, siswa yang mendapat nilai 2 satu 

orang, nilai 3 satu orang, nilai 4 tiga orang, nilai  5 lima orang, nilai 6 delapan 

orang, nilai 7 delapan orang, dan nilai 8 empat  orang dengan rata-rata kelas 5,94. 

Nilai ini jelas belum dapat dikatakan memenuhi standar nilai pada mata pelajaran 

IPS yaitu 75 %. Untuk mengatasi permasalahan di atas, guru dapat menggunakan 

model Cooperative Learning tipe NHT. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, peneliti 

tertarik untuk memperbaiki proses pembelajaran IPS melalui penelitian tindakan 

kelas dengan judul “Penggunaan Model Cooperative Learning Tipe Numbered 

Head Together (NHT) untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS di Kelas IV SDN 

015 Gurun Panjang Dumai”. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, rumusan 

masalah secara umum yaitu bagaimana penggunaan model Cooperative Learning 

tipe NHT untuk meningkatkan hasil belajar IPS di kelas IV SDN 015 Gurun 

Panjang?. 

 

Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penulisan 

Penelitian Tindakan Kelas ini secara umum adalah mendeskripsikan penggunaan 

model Cooperative Learning tipe NHT untuk meningkatkan hasil belajar IPS di 

kelas IV SDN 015 Gurun Panjang.  

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk kepentingan teoritis 

maupun praktis, yaitu: 

1. Untuk kepentingan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 

memperkuat teori-teori pembelajaran yang telah ada, khususnya pembelajaran 

IPS di kelas IV SD. 

2. Untuk kepentingan praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai umpan 

balik dalam memperbaiki kegiatan pembelajaran di SD. Untuk kepentingan 

lainnya, diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan pembaca dalam 

menerapkan suatu teori pembelajaran. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Hakikat Bidang IPS di SD 

Setiap mata pelajaran memiliki tujuan yang ingin dicapai, begitu juga 

dengan mata pelajaran IPS. Secara umum tujuan mata pelajaran IPS adalah untuk 
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“Membentuk warganegara yang berkemampuan sosial dan yakin akan 

kehidupannya sendiri di tengah-tengah kekuatan fisik dan sosial”. Sedangkan 

Gross (dalam Etin, 2009:14) menyatakan tujuan mata pelajaran IPS adalah “Untuk 

mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik dalam kehidupan di 

masyarakat, serta mengembangkan kemampuan penalaran dalam mengambil 

keputusan setiap persoalan yang dihadapi”.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, tujuan pembelajaran IPS adalah 

untuk membentuk dan menyiapkan siswa dalam mengembangkan kemampuannya 

dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan pelajaran IPS siswa juga akan mampu 

mengembangkan penalaran terhadap persoalan atau permasalahan yang dihadapi 

dalam masyarakat.  

 

Model Cooperatif Learning Tipe Numbered Head Together (NHT) 

Cooperative Learning tipe NHT umumnya melibatkan siswa dalam 

mereview bahan yang ada dalam pelajaran dan mengecek atau memeriksa 

pemahaman mereka terhadap materi yang diberikan. (Anita Lie, 2008) menyatakan 

“Number Head Together merupakan salah satu Model Pembelajaran Kooperatif 

yang mempunyai ciri khas guru menunjuk seorang siswa yang mewakili 

kelompoknya tanpa memberi tahu siapa yang akan mewakili kelompok tersebut. 

Cara pembelajaran NHT ini dapat menjamin keterlibatan total semua siswa 

sehingga rasa tanggung jawab dari siswa akan tumbuh dengan sendirinya. Hal ini 

disebabkan setiap siswa mempunyai kewajiban atau kemungkinan untuk 

menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh guru.  

 

Keunggulan Model Cooperative Learning tipe NHT 

NHT merupakan salah satu tipe pada Cooperative Learning, setiap 

keunggulan yang ada pada Cooperative learning juga dimiliki oleh tipe NHT yang 

tergambar jelas pada tabel perbedaan antara Cooperative Learning dengan 

kelompok belajar tradisional yang dikemukakan oleh Kunandar (2008:361) 

berikut: 

Keunggulan Cooperative Learning tipe NHT secara jelas diterangkan oleh 

Arends (dalam Nurasma, 2008:20-21) yang menyatakan “Model-model 

pembelajaran kooperatif lebih unggul dalam meningkatkan hasil belajar 

dibandingkan dengan model-model pembelajaran individual yang ada karena dapat 

meningkatkan motivasi belajar tanpa bergantung pada usia siswa, mata pelajaran 

atau aktifitas belajar”. Spencer Kagen (dalam Nurhadi, 2010:66) menambahkan 

NHT adalah tipe “Cooperative Learning yang sangat berguna dalam mengecek 

atau memeriksa pemahaman siswa mengenai isi pelajaran”. Selain itu, dapat 

sebagai pertanyaan langsung kepada seluruh kelas sehingga setiap siswa dapat 

diyakini memahami pertanyaan atau masalah yang diajukan oleh guru.  

Cooperative Learning tipe NHT sangat berguna untuk memeriksa 

pemahaman serta sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 

Anggota kelompok yang heterogen akan menuntut siswa untuk bersosialisasi 

sehingga dapat menimbulkan hubungan yang baik antar siswa dalam kelompoknya 

khususnya dan kelas umumnya. 
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Langkah-Langkah Pembelajaran Cooperative Learning Tipe NHT pada 

Pembelajaran IPS 

Model pembelajaran Cooperative Learning tipe NHT mempunyai langkah-

langkah pembelajarannya sendiri walau tidak terlepas dari konsep umum langkah-

langkah Cooperative Learning. Sebagaimana di uraikan oleh Stahl dan Slavin 

(dalam Etin, 2007:10- 12) yaitu: 1) Merancang rencana program pembelajaran, 2) 

Merancang lembar observasi untuk mengobservasi kegiatan belajar bersama dalam 

kelompok kecil, 3) Mengarah dan membimbing siswa baik secara individual 

maupun kelompok, dan 4) Memberikan kesempatan siswa dari setiap kelompok 

untuk mempresentasikan hasil kerjanya. 

Jadi, langkah-langkah pembelajaran IPS dengan menggunakan model 

Cooperative Learning tipe NHT dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang 

telah dikemukakan oleh Spencer Kagen yang terdiri dari delapan langkah 

pembelajaran. Penjabaran langkah adalah sebagai berikut: 

1. Langkah pertama, guru menyajikan materi pembelajaran sesuai kompetensi 

yang ingin dicapai seperti kegiatan ekonomi.  

2. Langkah kedua, guru memberikan kuis dasar secara individual kepada siswa 

untuk menguji pemahaman dasar yang dimilikinya sebelum belajar dengan 

kelompoknya dan sebagai skor dasar atau awal untuk dirinya. 

3. Langkah ketiga, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang 

beranggotakan tiga hingga lima dan memberikan nomor kepada setiap anggota 

dengan nomor yang berbeda dan anggota yang heterogen.  

4. Langkah keempat, guru mengajukan pertanyaan atau permasalahan bervariasi 

dari yang bersifat spesifik hingga yang bersifat umum untuk didiskusikan 

bersama oleh siswa dalam kelompoknya. 

5. Langkah kelima, siswa berfikir bersama untuk menggambarkan dan 

menyakinkan bahwa tiap orang atau anggotanya mengetahui jawaban tersebut. 

Pada langkah inilah tuntutan terhadap sikap siswa dalam kelompoknya. 

6. Langkah keenam, guru menyebut satu nomor dan siswa dari setiap kelompok 

dengan nomor yang sama mengangkat tangan dan menyiapkan jawaban untuk 

seluruh kelas. Dalam langkah ini guru dapat menguji pemahaman siswa 

terhadap materi pembelajaran. 

7. Langkah ketujuh, setelah selesai guru dapat menyakinkan jawaban siswa 

dengan mengulas kembali atau memberi penegasan jawaban yang benar  

8. Langkah delapan, agar lebih menarik, memuaskan serta masih mempunyai 

waktu lebih, guru dapat melakukan kuis atau tes setiap selesai pembelajaran. 

kemudian memberikan penghargaan kepada individu dan kelompok yang 

berprestasi. 

 

Hasil Belajar 

Setiap saat dalam kehidupan manusia selalu mengalami proses 

pembelajaran. Belajar dilakukan manusia secara formal maupun informal, dimana 

dalam proses pembelajaran akan diperoleh hasil belajar setelah pembelajaran 

berlangsung baik itu perubahan tingkah laku dari segi kognitif, afektif maupun 

psikomotor. Perubahan-perubahan pada siswa inilah yang dinamakan hasil belajar. 
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Hasil belajar menurut Bloom (dalam Harun dan Mansur, 2012:13) “Mencakup 

peringkat dan tipe prestasi belajar, kecepatan belajar, dan hasil efektif”.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, hasil belajar adalah hasil akhir dari 

pembelajaran dapat berupa kemampuan siswa, prestasi belajar, kecepatan dan 

ranah yang dimilki oleh siswa. Dengan adanya hasil belajar guru dapat mengetahui 

kemampaun siswa dan tingkat keberhasilan proses pembelajaran. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat, Subjek dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilaksanakan di SDN 015 Gurun Panjang pada tahun pelajaran 

2017/2018. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 015 

Gurun Panjang, yang berjumlah 30 orang, terdiri dari 11 orang siswa laki-laki dan 

19 orang siswa perempuan. Penelitian dilaksanakan pada semester II bulan 

Februari hingga Mei Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 

Rancangan Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk meningkatkan hasil 

belajar IPS di kelas IV dengan menggunakan model Cooperative Learning tipe 

NHT. Penelitian difokuskan pada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

digunakan karena kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, serta prilaku yang 

dapat diamati dari orang-orang atau sumber informasi.  

Pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 

termasuk jenis penelitian kualitatif di bidang pendidikan dan pembelajaran IPS. 

Penelitian tindakan kelas menganalisis data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan, serta prilaku yang dapat diamati dari orang-orang atau sumber informasi. 

PTK ini bertujuan sebagai perbaikan atau peningkatan proses pembelajaran pada 

suatu kelas. 

 

Prosedur  Penelitian  

Prosedur penelitian terdiri dari empat tahap yaitu: perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 

1. Data dan Sumber Data 

a. Data Penelitian 

Data penelitian berupa hasil pengamatan dan catatan lapangan dari 

pembelajaran aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan 

potensi lain di daerahnya di kelas IV SD yang diteliti. Data tersebut berkaitan 

dengan perencanaan, pelaksanaan dan hasil pembelajaran berupa informasi 

sebagai berikut: 

- Pelaksanaan pembelajaran yang berhubungan dengan perilaku guru dan 

siswa selama proses pembelaan dari pembelajaran. 

- Hasil evaluasi siswa sesudah pelaksanaan tindakan pembelajaran.  

2. Sumber Data   

Sumber data penelitian ini diperoleh dari pengamatan yang akan dilakukan 

terhadap siswa kelas IV SDN 015 Gurun Panjang pada proses pembelajaran 
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kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi lain di 

daerahnya di kelas IV SD. 

Data juga diperoleh dari observer yang mengamati peneliti selama 

pembelajaran, yang meliputi  pelaksanaan pembelajaran dan  evaluasi 

pembelajaran dengan menggunakan format pencatatan lapangan dari aspek guru 

dan siswa. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan pencatatan 

lapangan, observasi, wawancara dan hasil tes. Berikut uraiannya: 

1. Pencatatan lapangan 

Berupa paparan tentang data pengamatan terhadap praktisi suatu 

pembelajaran aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan 

potensi lain di daerahnya dengan menggunakan model Cooperative Learning 

tipe NHT. Unsur-unsur yang diamati, tertera pada lembaran observasi. 

2. Observasi 

Dilakukan untuk mengamati latar kelas tempat berlangsungnya 

pembelajaran aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan 

potensi lain di daerahnya dengan menggunakan model Cooperative Learning 

tipe NHT. Dengan berpedoman pada lembaran observasi, peneliti mengamati 

apa yang terjadi selama proses pembelajaran ditandai dengan memberikan 

ceklis di kolom yang ada pada lembaran observasi. 

3. Tes 

Digunakan untuk memperkuat data observasi yang terjadi dalam kelas 

terutama pada butir penguasaan dan pemahaman materi pembelajaran dari 

unsur siswa. 

 

Teknik Analisis Data  

Data yang diperoleh dalam penelitian direncanakan akan dianalisis dengan 

menggunakan analisis data kualitatif yakni analisa data dimulai dengan menelaah 

sejak pengumpulan data sampai seluruh data terkumpul. Data tersebut direduksi 

berdasarkan masalah yang diteliti, diikuti penyajian data dan terakhir penyimpulan 

atau verifikasi. Tahap anallisis yang demikian dilakukan berulang-ulang sampai 

data selesai dikumpulkan.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Siklus I 

Pelaksanaan siklus I ini berpedoman pada langkah-langkah Model 

Cooperative Learning tipe NHT yang dikemnukan Spencer Kagen sebagai berikut: 

1) Guru menyampaikan materi pembelajaran atau permasalahan kepada siswa 

sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai, 2) Guru memberikan kuis secara 

individual kepada siswa untuk mendapatkan skor dasar atau awal, 3) Guru 

membagi kelas dalam beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4–5 siswa, 

setiap anggota kelompok diberi nomor atau nama, 4) Guru mengajukan 

permasalahan untuk dipecahkan bersama dalam kelompok, 5) Guru mengecek 
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pemahaman siswa dengan menyebut salah satu nomor (nama) anggota kelompok 

untuk menjawab. Jawaban salah satu siswa yang ditunjuk oleh guru merupakan 

wakil jawaban dari kelompok, 6) Guru memfasilitasi siswa dalam membuat 

rangkuman, mengarahkan, dan memberikan penegasan pada akhir pembelajaran, 

7) Guru memberikan tes/kuis kepada siswa secara individual, dan 8) Guru 

memberi penghargaan pada kelompok melalui skor penghargaan berdasarkan 

perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis 

berikutnya. 

Penggunaan Model Cooperative Learning tipe NHT di awali dengan 

penentuan skor awal melalui pemberian kuis terhadap siswa. Pertanyaan kuis yang 

diberikan merupakan soal yang materi sama dengan soal yang akan diberikan pada 

tes akhir dari langkah pembelajaran NHT. Hasil tes akhir memperlihatkan 

perbandingan nilai skor awal dengan skor akhir penggunaan model pembelajaran 

NHT. 

Setiap pertemuan meliputi pra KBM, kegiatan awal (pra Cooperative), 

kegiatan inti (saat Cooperative) dan kegiatan akhir (pasca Cooperative). 

Penjabarannya sebagai berikut: 

1. Pra KBM  

Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai guru mempersiapkan diri, alat 

atau media yang akan digunakan ketika pembelajaran apakah sudah siap untuk 

dipakai agar tidak mengganggu pembelajaran. Memeriksa rancangan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan, apakah ada langkah-langkah yang 

tertinggal atau kekurangan. Ketika di kelas,  dimulai dengan mengucapkan 

salam oleh guru dan siswa menjawab salam yang diberikan guru secara 

bersama-sama, serentak dan bersemangat. Kemudian guru menyiapkan kondisi 

kelas seperti memposisikan siswa agar rapi dan siap untuk belajar. Setelah itu 

guru membimbing siswa berdo’a dengan lafal yang benar dan dilanjutkan 

dengan mengambil absensi siswa untuk memastikan kehadiran siswa.  

2. Kegiatan awal (Pra Cooperative) 

Kegiatan awal guru memulainya dengan menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan diajarkan oleh guru dengan jelas dan mudah 

dimengerti yakni setelah pembelajaran berlangsung siswa dapat mengenal 

aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi lain di 

daerahnya. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran guru membuka 

pembelajaran dengan pengisian skemata siswa dengan membimbinbg siswa 

menyanyikan lagu “Dari Sabang sampai Merauke” dengan lafal dan ketukan 

yang benar walau terkadang ada siswa yang meleset liriknya.  

Setelah itu, guru memancing siswa dengan beberapa pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan yaitu potensi alam 

yang tergambar pada lagu, misalnya: Apakah yang dimaksud dengan berjajar 

pulau-pulau, anak-anak? Dan ada siswa yang menjawab “Banyak pulau” dan  

ada pula dengan jawaban “Lautan yang luas”. Semua jawaban yang diberikan 

oleh siswa ditanggapi dan diberikan penegasan oleh guru agar siswa tidak 

menjadi ragu. 
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3. Kegiatan Inti (Saat Cooperative) 

Pada awal kegiatan, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

pada saat itu yaitu tentang sumber daya alam dan potensi lain di daerahnya. 

Pada pertemuan pertama ini, guru memberi penjelasan tentang materi potensi 

yang ada di Dumai melalui peta Dumai dengan di awali siswa mengamati peta 

Dumai dengan seksama. Guru memberikan kuis kepada siswa setelah secara 

bersama-sama menyimpulkan pelajaran. Guru mengajukan permasalahan yang 

akan dipecahkan oleh siswa dalam kelompok.  

Pada tahap ini siswa mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. 

Tetapi langkah yang digunakan berbeda dengan pelaporan hasil diskusi 

biasanya. Pada tipe NHT ini siswa yang mempresentasikan ke depan kelas 

adalah siswa yang nomor atau namanya ditunjuk oleh guru. Bagi siswa yang 

telah ditunjuk harus mau melaporkan hasil diskusinya ke depan kelas.  

4. Kegiatan akhir (Pasca Cooperative) 

Pada tahap ini guru membimbing siswa dalam menyimpulkan pelajaran 

agar lebih dipahami oleh siswa.  

 

Siklus II 

Berdasarkan hasil tindakan dari siklus I yang telah diuraikan di atas pada 

siklus II tindakan yang akan dilaksanakan yakni: 1) Memperbaiki cara pembagian 

kelompok dengan cara mengurutkan siswa  berdasarkan skor dasar yang telah ada 

agar siswa lebih teratur dan mau bekerjasama dalam kelompok tanpa 

memperhatikan perbedaan dalam kelompok, 2) Mempertegas dan memperjelas 

penyampaian materi serta cara pengisian LDk agar tidak ada keragu-raguan siswa 

dalam mengisinya, 3) Memperbaiki cara memotivasi siswa  agar dapat ikut aktif 

dalam berdiskusi, dengan menekankan pemberian nomor pada tiap anggota 

kelompok, 4) Berusaha memaksimalkan pemakaian waktu dalam pembelajaran 

sesuai dengan rencana pembelajaran, dan 5) Memperbaiki langkah-langkah yang 

tumpang tindih antara kegiatan membagi kelompok dengan menyampaikan materi.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh pengamat terhadap aktivitas 

siswa selama proses pembelajaran pada, menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran semakin meningkat dibanding siklus I, 

karena proses pembelajaran terlaksanakan dengan baik sesuai berdasarkan refleksi 

dan perencanaan.  

 

Pembahasan 

Pada tahap ini guru menemukan hasil akhir siklus I adalah 6,7 dengan 

ketuntasan 56,7 % dan hasil belajar yang diharapkan adalah dengan ketuntasan di 

atas 75 %. Apalagi jumlah siswa  yang di bawah rata-rata lebih banyak dari yang 

hasilnya di atas rata-rata. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Nawawi (dalam 

Theresia, 2007:3) mengemukakan bahwa “hasil belajar dapat diartikan sebagai 

tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang 

dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi 

pelajaran tertentu”. Dengan demikian, guru harus melanjutkan pembelajaran pada 

siklus II sesuai dengan hasil refleksi siklus I. 
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Pada tes awal siklus II yakni kuis/ tes yang diadakan sebelum berkelompok 

siswa memperoleh nilai rata-rata 6,7 dapat mengalami peningkatan yang berarti 

pada akhir siklus II yakni nilai rata-rata siswa  menjadi 7.7 dengan ketuntasan 80 

%. Jadi dapat dikatakan bahwa guru sudah berhasil dalam membelajarkan siswa. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi siswa. Selain itu, perilaku siswa  pun 

berubah menjadi lebih aktif dalam berdiskusi tanpa mengharapkan teman yang 

berpotensi lebih, berani menyatakan pendapat dan dapat menerapkan konsep 

pembelajaran IPS yang menekankan konsep sosial dalam bermasyarakat. 

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Abror (dalam Theresia, 2007:3) menyatakan 

“Hasil belajar adalah perubahan keterampilan dan kecakapan, kebiasaan sikap, 

pengertian, pengetahuan, dan apresiasi, yang dikenal dengan istilah kognitif 

afektif, dan psikomotor melalui perbuatan belajar.” 

Jadi, hasil belajar siswa dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengingat 

dan menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru. Selain itu, dapat dilihat dari 

perubahan yang terjadi pada diri siswa  yakni siswa  menjadi lebih aktif dalam 

berdiskusi tanpa memperhatikan perbedaan sosial/ kemampuan dan yang 

terpenting dapat memahami pembelajaran dengan baik sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Tabel 1 . Hasil Penelitian Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Hasil Ketuntasan Hasil Ketuntasan Hasil Ketuntasan 

4,5 30% 6,7 56,7% 7,7 80% 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan paparan data, hasil penelitian serta pembahasan di atas, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: Hasil/ penilaian dari aspek hasil belajar siswa 

pada siklus I diambil dari skor awal dan akhir  dengan kuis/ tes yang sama sebagai 

perbandingan. Sedangkan untuk guru dan RPP berdasarkan lembar pengamatan 

atau instrumen observasi. Pada Model pembelajaran tipe NHT ini menekan pada 

peningkatan pemahaman siswa. Pada siklus I terjadi peningkatan ketuntasan 

belajar siswa yaitu 56 %. Nilai ketuntasan siswa masih di bawah kriteria 

ketuntasan yang peneliti takarkan yaitu > 7,5. Jadi, pembelajaran dengan 

menggunakan Model Cooperative Learning tipe NHT harus dilanjutkan pada 

siklus II. Siklus II adalah hasil refleksi dari siklus I, dimana segala kekurangan dan 

kesalahan yang terjadi pada siklus I diperbaiki pada siklus II, penjabarannya dapat 

disimpulkan sebagai berikut:Hasil/ Penilaian dilakukan berdasarkan siklus I dan 

hasil belajar siswa merupakan gambaran ketuntasan mengajar guru. Rata-rata 

ketuntasan belajar siswa meningkat dibanding siklus I yaitu dari 56,7 % menjadi 

80 %. Ini menandakan guru sudah tuntas dalam melaksanakan pembelajaran 

dengan menggunakan Model Cooperative Learning tipe NHT  karena ketuntasan 

yang diharapkan > dari 75 %. 
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Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti mengajukan beberapa saran untuk 

dipertimbangkan yaitu kepada: 

1. Kepala sekolah, untuk dapat berupaya meningkatkan sarana dan prasarana yang 

menunjang keberhasilan guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa  terutama 

dalam penggunaan model Cooperative Learning tipe NHT. 

2. Guru, agar dapat mencobakan dan menerapkan model Cooperative Learning 

tipe NHT dengan tujuan agar siswa dapat memahami pembelajaran dan tertarik 

untuk mengikuti pembelajaran yang diberikan dengan baik . 
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