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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 005 Titian Resak Tahun Pelajaran 

2017/2018 pada semester II. Pelaksanaan perbaikan pembelajaran dilaksanankan 

pada bulan Agustus hingga September 2018. Penelitian ini dilakukan karena 

sering terjadinya kendala proses dalam pembelajaran yang dilakukan guru dalam 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Ditambah lagi dengan 

pemikiran siswa bahwa mata pelajaran IPS sangat membosankan karena siswa 

dituntut banyak menghafal. Karena itu penelitian mengambil model pembelajaran 

kooperatif numbered heads together ( NHT )  dengan tujuan agar siswa dalam 

tertarik dan juga meningkatkan hasil belajar dengan materi yang disajikan. Subjek 

penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri 005 Titian Resak dengan jumlah siswa 

27 orang. Prosedur penelitian berupa perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 

refleksi. Pada tahap perencanaan peneliti menyiapkan silabus, RPP, LKS, lembar 

observasi siswa dan alat penilaian kemampuan guru. Data awal siswa yang 

mencapai KKM  hanya 52%. Pada siklus I mencapai 70,3 % dan meningkat 

menjadi 89 % pada siklus II dengan persentase kenaikan 18,7%..  

 

Kata kunci:IPS, NHT , hasil belajar. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan siswa melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi perananya di masa yang akan  

datang.  Pendidikan  termasuk  hal  penting  yang  harus  ditingkatkan untuk turut 

menentukan keberhasilan suatu bangsa. 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 1 

ayat 1, dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara 

(Depdiknas, 2003: 1). 

Selain itu, untuk menunjang tercapainya tujuan IPS perlu di dukung juga 
oleh iklim belajar yang kondusif, interaktif, menantang, dan dapat memotivasi 

siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 
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Menindaklanjuti tujuan tersebut maka tugas seorang pendidik adalah 

bagaimana menerapkan beberapa keterampilan mengajar agar seluruh tujuan 

tersebut dapat tercapai dalam mata pelajaran IPS. Pembelajaran merupakan suatu 

proses yang tidak hanya sekedar menyerap informasi dari guru, tetapi juga 

melibatkan berbagai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan terutama jika 

menginginkan hasil belajar yang lebih baik. 

Berdasarkan hasil observasi, kelas IV SD Negeri 005 Titian Resak  diperoleh 

data bahwa mata pelajaran terendah adalah IPS. Kelas IV di SD Negeri 005 Titian 

Resak  Data awal hasil belajar IPS kelas IV bahwa kelas IV yang memiliki hasil 

belajar yang rendah pada ulangan harian sebelumnya. Persentase ketuntasan hasil 

belajar kelas IV, siswa yang telah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), 

14 siswa (52%) dari jumlah keseluruhan 27 siswa. hal ini menunjukkan bahwa 

hasil belajar IPS siswa kelas IV masih rendah pada hasil belajar IPS siswa kelas IV  

Rendahnnya hasil belajar siswa dikarenakan aktivitas belajar siswa masih 

terlihat pasif. Peneliti menemukan bahwa siswa kurang memperhatikan saat guru 

menjelaskan materi pelajaran, siswa kurang aktif bertanya, dan menjawab 

pertanyaan. Selain itu, guru lebih banyak mendominasi kegiatan pembelajaran dan 

belum melibatkan siswa belajar secara berkelompok. Hal ini dapat terlihat saat 

siswa lebih banyak mendengarkan penjelasan guru di depan kelas dan 

melaksanakan tugas jika guru memberikan latihan soal kepada siswa sehingga 

pembelajaran ini menjadikan guru sebagai pusat kegiatan dan siswa dibiarkan 

pasif dalam pembelajaran. Guru masih kurang dalam menggunakan media 

pembelajaran IPS sehingga lebih banyak terfokus pada buku paket saja. Hal 

tersebut dapat terlihat karena dalam proses pembelajaran belum menerapkan 

model dan media pembelajaran yang bervariasi. Oleh karena itu, perlu adanya 

upaya perbaikan pada cara mengajar guru sehingga akan berdampak pada 

peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa. untuk mengatasi permasalahan 

tersebut dilakukan inovasi pembelajaran yaitu dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Numbered Head Together pada Pembelajaran IPS untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri 005 Titian Resak Semester 

I Tahun Pelajaran 2017/2018 ”. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan indentifikasi masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Penyampaian materi ajar masih terpaku pada buku pelajaran yang digunakan 

(text book). 

2. Siswa kurang memperhatikan saat guru menjelaskan materi pelajaran, siswa 

kurang aktif bertanya, dan menjawab pertanyaan. 

3. Guru lebih banyak mendominasi kegiatan pembelajaran dan belum melibatkan 
siswa belajar secara berkelompok. 

4. Guru masih kurang dalam menggunakan media pembelajaran IPS. 

5. Belum menerapkan model dan media pembelajaran yang bervariasi. 
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6. Siswa kurang berperan aktif dalam mengeluarkan pendapat dan bertanya, hanya 

sebagian kecil siswa yang menunjukkan keaktifannya. 

7. Siswa belum sepenuhnya berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 

8. Rendahnya hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 005 Titian Resak , hanya 14 

siswa (52%) dari 27 siswa yang mencapai KKM yang telah ditentukan, yaitu 

70. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, diperoleh rumusan masalah 

“Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together 

dengan media gambar pada pembelajaran IPS dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas IV SD Negeri 005 Titian Resak ?  

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) pada pembelajaran 

IPS siswa kelas IV SD Negeri 005 Titian Resak. 

 

Manfaat Penelitian 

Berdasarkan masalah penelitian dan tujuan penelitian yang dikemukakan di 

atas, hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Siswa 

Melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat 

mempermudah pemahaman dan menambah pengetahuan khususnya kelas IVSD 

Negeri 005 Titian Resak pada pembelajaran IPS. 

2. Guru 

Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam menggunakan model-

model pembelajaran khususnya model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

dengan media gambar pada pembelajaran IPS.  

3. Sekolah 

 Memberikan bahan masukan bagi sekolah dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan melaui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT pada 

pembelajaran IPS sebagai inovasi pembelajaran. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Pengertian Belajar 

Belajar sebagai proses manusiawi memiliki kedudukan dan peran penting 

dalam kehidupan masyarakat, karena dengan belajar seseorang akan menentukan 

pengetahuan baru walaupun membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Belajar 

merupakan proses perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap seseorang yang dilakukan secara sadar dan bersifat 

menetap. 

Menurut Susanto, (2013:1) belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses 
dimana suatu organisme berupa prilakunya sebagai akibat penglaman. Sementara 

menurut Susanto, (2013:3), belajar adalah suatu perubahan kegiatan reaksi 
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terhadap lingkungan. Perubahan kegiatan yang dimaksud mencakup pengetahuan, 

kecakapan, tingkah laku, dan ini diperoleh daari latihan (pengalaman). 

Dari beberapa para ahli di atas, peneliti menyimpulkan belajar adalah proses 

pembentukan pengetahuan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap seseorang yang dilakukan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungan secara sadar dan menetap. 

 

Hasil Belajar 

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaranadalahhasil 

belajar yang merupakan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang telah 

diperoleh siswa pada mata pembelajaran  yang telah diujikan.  Menurut Nana 

sudjana (2010:276) hasil belajaradalah suatu akibat proses dengan menggunakan 

alat pengukuran, yaituberupa tes yang disusun secara terancana, bentuk tes tertulis, 

tes lisanmaupun tes perbuatan 

Menurut Sofan Amir, (2013:20) kemampuan manusia sebagai tujuan belajar 

dibedakan menjadi 5 kategori, yaitu: (1) Informasi verbal, berupa kapabilita untuk 

mengungkapkan pengetahuan melalui bahasa, baik secara lisan maupun tulisan, (2) 

Keterampilan intelektual, berupa kecakapan yang berfungsi untuk berinteraksi 

dengan lingkungan. Keterampilan ini antara lain berupa kemampuan memahami 

konsep, kaidah ataupun prinsip, (3) Strategi kognitif berupa kemampuan strategi 

dlam mengunakan konsep, kaidah ataupun teori guna pemecahanmasalah yang 

dihadapi, (4) Ketrampilan motorik, berupa kemampuan untuk melakukan ragam 

kegiatan yang sifatnya fisik atau jasmani, (5) Sikap, yaitu antara lain direfleksikan 

dalam kemampuan menerima atau menolak suatu objek berdasarkan kriteria 

penilaian yang dilakukan. 

Berdasarkan beberapa para ahli di atas, peneliti menyimpulkan pengertian 

hasil belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri siswa setelah proses 

belajar meliputi: perubahan pengetahuan, sikap, maupun keterampilan siswa, baik 

diperoleh dari lingkungan sosial maupun lingkungan non sosial sehingga siswa 

menjadi lebih baik dari pada sebelum siswa mengikuti proses belajar. 

 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Number Head Together  

 Menurut Solihatin dan Raharjo dalam Iskandar (2015:38) model 

pembelajaran kooperatif adalah suatu struktur tugas bersama dalam suasana 

kebersamaan diantara lain pelaksanaan pembelajaran kooperatif di dasarkan pada 

kebersamaan belajar. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok 

dengan aturan tertentu dan memberi tugas untuk di pelajari. 

 Menurut Anita Lie dalam Isjoni (2016:16) menyebutkan cooperative 

learning dengan istilah pembelajaran gotong royong, yaitu sistem pembelajaran 

yang memberi kesempatan kepadapeserta didik untuk bekerjasama dengan siswa 

yang lain dalam tugas-tugas yang terstruktur. Lebih jauh dikatakan Cooperative 

Learning hanya berjalan jika sudah terbentuk suatu kelompok atau suatu tim yang 
di dalamnya siswa bekerja secara terarah untuk mencapai tujuan yang sudah 

ditentukan dengan jumlah anggota kelompok pada umumnya terdiri dari 4-6 orang 

saja. 
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 Menurut Sanjaya dalam Iskandar (2015:38) mengemukakan bahwa 

pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan 

model pengelompokan/tim kecil, yaitu antara empat sampai enam orang yang 

mempunyai latar belakang kemampuan akademik,jenis kelamin,ras, atau suku 

yang berbeda (heterogen). Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok. Setiap 

kelompok akan memperoleh penghargaan jika kelompok mampu menunjukan 

prestasi yang di persyaratkan. 

 Dalam Suprijono (2015:77) mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif 

tidak sama dengan sekedar belajar dalam kelompok. Ada unsur-unsur dasar 

pembelajaran kooperatif yang membedakanya dengan pembagian kelompok yang 

dilakukan asal-asalan. Model pembelajaran kooperatif akan dapat menumbuhkan 

pembelajaran efektif yaitu pembelajaran yang bercirikan memudahkan siswa 

belajar sesuatu yang bermanaat seperti, fakta,keterampilan, nilai, konsep dan 

bagaimana hidup serasi dengan sesame; serta pengetahuan, nilai, dan keterampilan 

di akui oleh mereka yang berkompeten menilai. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa model kooperatif 

suatu metode pembelajaran yang saat ini banyak digunakan untuk mewujudkan 

kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada siswa. 

 

Number Head Together 

 Teknik kepala bernomor dalam belajar mengajar ini dikembangkan oleh 

Spencer Kagan. Tipe ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling 

membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat, selain itu 

tipe ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerjasama mereka 

(Anitalie, 2008:29). 

 Suprijono (2015:111) mengatakan pembelajaran dengan menggunakan 

metode number head together di awali dengan numbering. Guru membagi kelas 

menjadi kelompok-kelompok kecil. Jumlah kelompok sebaikanya di 

pertimbangkan jumlah konsep yang dipelajari. Jika jumlah peserta didik dalam 

suatu kelas terdiri dari 40 orang dan terbagi menjadi 5 kelompok berdasarkan 

jumlah konsep yang dipelajari, maka tiap kelompok terdiri 8 orang. Tiap-tiap 

orang diberi nomor 1-8. Setelah kelompok terbentuk guru mengajukan beberapa 

pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap kelompok. Beri kesempatan kepada 

tiap-tiap kelompok menyatukan kepala “Head Together” memikirkan jawaban atas 

pertanyaan dari guru. Dan langkah berikutnya guru memanggil peserta didik yang 

memilik nomer yang sama dari tiap tiap kelompok untuk mempertasikan 

jawabanya. 

 Metode kerja kelompok teknik kepala bernomor atau NHT (Numbered 

Heads Together) adalah suatu metode belajar dimana setiap siswa diberi nomor 

kemudian dibuat suatu kelompok kemudian secara acak guru memanggil nomor 

dari siswa. 

 Dalam Lie (2008:59) dikatakan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 

kepala bernomor merupakan salah satu dari sekian banyak tipe pembelajaran 
kooperatif, yang didefinisikan sebagai berikut :“Pembelajaran kooperatif tipe 

kepala bernomor merupakan pembelajaran yang dilaksanakan secara kelompok, 

sehingga siswa diberikan kesempatan untuk saling membagikan ide – ide dan 
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mempertimbangkan jawaban yang paling tepat untuk menyelesaikan proses 

pembelajaran. Setelah kelompok terbentuk, tiap –tiap orang dalam kelompok 

diberi nomor berdasarkan jumlah anggota kelompok. Setelah itu guru memberikan 

tugas danmasing–masing kelompok mengerjakannya. Kelompok memutuskan 

jawaban yang dianggap paling benar dan memastikan setiap anggota mengetahui 

jawaban ini. Setelah itu guru memanggil salah satu nomor. Siswa dengan nomor 

yang dipanggil melaporkan hasil kerjasama mereka. Kelompok yang dimaksud 

disini merupakan kelompok belajar yang dibentuk secara heterogen berdasarkan 

prestasi belajar siswa, dengan jumlah anggota siswa yang terdiri dari 4 sampai 6 

siswa”. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa 

pengertian model  pembelajaran  cooperatif  tipe  NHT adalah  suatu  model yang  

dapat  merangsang  siswa  untuk  berinteraksi  dan  bekerja  sama dalam 

menyelesaikan  tugas  dengan  saling  berbagi  ide  dan  gagasan dengan  siswa 

yang   lain   sehingga   siswa   akan   lebih aktif   dan   dapat   memahami 

pembelajaran dengan lebih mudah. 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Tempat dan Waktu Penelitian  

Subjek dalam penelitian adalah siswa kelas IV yang jumlah siswa 27 orang, 

terdiri dari 15 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Penelitian ini  dilakukan di 

SD Negeri 005 Titian Resak Tahun Pelajaran 2017/2018 pada semester II. 

Pelaksanaan perbaikan pembelajaran dilaksanankan pada bulan Agustus hingga 

September 2018.  

 

Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan ada yang bersifat kuantitatif dan 

kaulitatif. Data yang diperoleh dikategorikan dan diklasifikasikan berdasarkan 

analisis kaitan logisnya, kemudian disajikan secara aktual dan sistematis dalam 

keseluruhan permasalahan dan kegiatan penelitian. 

 Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif dianalisis dengan menggunakan 

teknik analisis deskriptif dengan menentukan mean dan ketuntasan belajar secara 

individual maupun klasikal dan ditampilkan dalam bentuk persentase. Analisis 

tingkat keberhasilan atau ketuntasan belajar siswa setelah pembelajaran 

berlangsung pada setiap siklusnya. 

 Data kualitatif berupa data hasil observasi proses pembelajaran, catatan 

lapangan, dan angket dalam pembelajaran. Data kualitatif dalam penelitian berupa 

data hasil observasi keterampilan guru dan aktivitas diorganisasikan ke dalam 

kategori sangat baik, baik, cukup dan kurang sesuai dengan skor yang telah 

ditetapkan. 

 Penelitian dikatakan berhasil dan ada peningkatan apabila keterampilan guru 

dalam pembelajaran dapat meningkat serta hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

IPS mencapai ketuntasan 75% dengan nilai KKM 70. Jadi apabila dalam kelas 
tersebut hasil yang diperoleh belum mencapai angka tersebut, penelitian akan terus 

dilakukan sampai hasil tersebut dicapai. 
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Desain Prosedur Perbaikan Pembelajaran 

 Dalam melakukan penelitian tindakan kelas ini penulis menggunakan jenis 

penelitian tindakan kelas (PTK). Pelaksanaan penelitian tindakan kelas dilakukan 

secara bersiklus. Siklus adalah putaran waktu dari sebuah kegiatan dalam 

penelitian tindakan kelas yang meliputi beberapa komponen atau tahapan 

diantaranya; perencanaan, melakukan tindakan atau pelaksanaan, pengamatan atau 

observasi dan refleksi. Peneliti melakukan dua siklus dalam kegiatan PTK.  

Gambar 1. Siklus Penulisan Tindakan Kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kemmis dan Taggart (2006) 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Hasil Penelitian 

Pra Siklus 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan model pembelajaran Numbered 

Heads Together (NHT)  di kelas IV semester ganjil tahun ajaran 2017/2018  pada 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dengan materi Peta dan Komponenya di 

SD Negeri 005 Titian Resak. Sebelum diadakannya siklus I penelitian akan 

memaparkan hasil belajar siswa kelas IV yang dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 1 : Hasil Pos Test Pra Siklus 

No Uraian Hasil Post Test 

1. Jumlah peserta didik seluruhnya 27 

2. Jumlah peserta didik yang telah tuntas 14 

3. Jumlah peserta didik yang tidak tuntas 13 

4. Jumlah peserta didik yang tidak ikut 

tes 

0 

5. Persentase ketercapaian KKM 52% 

Sumber : Hasil data peneliti (2018) 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 27 jumlah siswa di kelas yang 

hanya 14 orang siswa yang mampu mencapai KKM yang telah di tentukan yaitu 

70. Maka guru sebagai peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian tindakan 
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kelas yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPS di kelas IV SD Negeri 

005 Titian Resak . 

Siklus I 

Guru membagi peserta didik menjadi delapan kelompok kecil yang terdiri 

dari limasampai enam peserta didik secara heterogen. Guru memberikan lembar 

kerja dan lembar jawaban dimana para anggota kelompok belajar secara kooperatif 

untuk menyelesaikan lembar kerja dan lembar jawab yang telah diberikan oleh 

guru. 

Selanjutnya guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kelompok yang tiap kelompok dipilih satu untuk 

mempresentasikan. Dan bila ada yang belum dimengerti setiap kelompok bisa 

bertanya. Guru menskor kuis tersebut dan mencatat perolehan hasilnya serta hasil 

kuis sementara. Hasil tes individu akan diakumulasikan untuk skor tim mereka. 

Setiap tim akan menerima pengahargaan atau reward yang bergantung pada nilai 

skor rata-rata tim. 

Setelah kegiatan diskusi kelompok selesai, peneliti meminta peserta didik 

untuk belajar memahami materi yang telah disampaikan. Guru meminta agar 

peserta didik yang sudah mengerti dapat menjadi turor bagi anggota kelompoknya 

memastikan bahwa seluruh anggotanya telah menguasai materi yang diajarkan. 

Selanjutnya peneliti meminta peserta didik untuk kembali ketempat duduk masing-

masing peneliti membagikan soal post test Siklus I. Pada saat peneliti membagikan 

soal post test, peneliti juga menjelaskan bahwa peserta didik tidak boleh saling 

membantu pada saat mengerjakan soal post test ini. Nilai hasil dari post test ini 

juga akan mempengaruhi nilai masing-masing-masing kelompok. 

Selanjutnya peneliti melakukan pengoreksian post test Siklus I untuk 

menegtahui tingkat keberhasilan pada Siklus I dan untuk mengetahui kelompok 

mana yang menjadi kelompok baik, hebat, dan istimewa. 

Sebelum menutup pelajaran, tak lupa peneliti memberikan pesan agar peserta 

didik lebih rajin belajar. Pertemuan Siklus I diakhiri dengan dijawabnya salam 

oleh peserta didik. 

 

Tabel 2 :  Hasil Pos Test Siklus 1 

No. Uraian Hasil 

 Post Test 

1. Jumlah peserta didik seluruhnya 27 

2. Jumlah peserta didik yang telah tuntas 19 

3. Jumlah peserta didik yang tidak tuntas 8 

4. Jumlah peserta didik yang tidak ikut tes 0 

5. Persentase ketercapaian KKM 70,3% 

Sumber : Hasil data peneliti (2018) 

 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa siswa yang telah mencapai 

ketuntasan minimal hanya 19 anak (70,3%) dari jumlah 27 anak sedangkan 8 anak 

nilainya masih dibawah standart ketuntasan minimal (KKM) yang ditentukan oleh 

sekolah yaitu 70. Ada sekitar 29,7%  siswa yang belum tuntas. Semua ini dapat 

dilihat pada saat siswa mengerjakan soal banyak yang merasa sulit dan bingung 
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dengan jawaban yang sesuai dengan soal yang diberikan oleh peneliti. Siswa 

masih banyak yang ramai untuk menyontek jawaban dari teman, mereka tidak 

mempunyai keyakinan atas jawabanya sendiri. Dengan demikian peneliti dapat 

memperbaiki dan memberikan solusi yang tepat atas gejala-gejala yang dialami 

oleh siswa tersebut. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar siswa masih rendah karena 

hanya 70,3% siswa yang tuntas, itu dibawah ketuntasan yang diharapkan yaitu 

75%. Karena rendahnya jumlah siswa yang tuntas dalam belajar, maka dari itu 

peneliti memutuskan melanjutkan penelitian siklus II. 

 

Siklus II 

Guru membagi peserta didik menjadi delapan kelompok kecil yang terdiri 

dari empat sampai enam peserta didik secara heterogen. Guru memberikan lembar 

kerja dan lembar jawaban dimana para anggota kelompok belajar secara kooperatif 

untuk menyelesaikan lembar kerja dan lembar jawab yang telah diberikan oleh 

guru. 

Selanjutnya guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kelompok yang tiap kelompok dipilihsatu untuk 

mempresentasikan. Dan bila ada yang belum dimengerti setiap kelompok bisa 

bertanya. Guru menskor kuis tersebut dan mencatat perolehan hasilnya serta hasil 

kuis sementara. Hasil tes individu akan diakumulasikan untuk skor tim mereka. 

Setiap tim akan menerima pengahargaan atau reward yang bergantung pada nilai 

skor rata-rata tim. 

Setelah kegiatan diskusi kelompok selesai, peneliti meminta peserta didik 

untuk belajar memahami materi yang telah disampaikan. Guru meminta agar 

peserta didik yang sudah mengerti dapat menjadi tutor bagi anggota kelompoknya 

memastikan bahwa seluruh anggotanya telah menguasai materi yang diajarkan. 

Selanjutnya peneliti meminta peserta didik untuk kembali ketempat duduk masing-

masing peneliti membagikan soal post test Siklus II. Pada saat peneliti 

membagikan soal post test, peneliti juga menjelaskan bahwa peserta didik tidak 

boleh saling membantu pada saat mengerjakan soal post test ini. Nilai hasil dari 

post test ini juga akan mempengaruhi nilai masing-masing-masing kelompok. 

Selanjutnya peneliti melakukan pengoreksian post test Siklus I untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan pada Siklus I dan untuk mengetahui kelompok 

mana yang menjadi kelompok baik, hebat, dan istimewa. 

Sebelum menutup pelajaran, tak lupa peneliti memberikan pesan agar peserta 

didik lebih rajin belajar. Pertemuan Siklus I diakhiri dengan dijawabnya salam 

oleh peserta didik. 

Pada siklus II, siswa yang telah mencapai ketuntasan minimal 24 orang 

siswa (89%) dari jumlah 27 anak, sedangkan 3 anak nilainya masih dibawah 

standart ketuntasan minimal (KKM) yang ditentukan oleh sekolah yaitu 70. Ada 

sekitar 11%  siswa yang belum tuntas.  
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Tabel 3 :  Hasil Pos Test Siklus II 

No Uraian Hasil Post Test 

1. Jumlah peserta didik seluruhnya 27 

2. Jumlah peserta didik yang telah tuntas 24 

3. Jumlah peserta didik yang tidak tuntas 3 

4. Jumlah peserta didik yang tidak ikut tes 0 

5. Persentase ketercapaian KKM 89% 

Sumber : Hasil data peneliti (2018) 

  Hal tersebut menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa sudah meningkat 

dibandingkan pra siklus dan siklus I, ketercapaian KKM juga sudah sesuai dengan 

ketuntasan yang diharapkan yaitu 75%. Karena itu peneliti menganggap bahwa 

penelitian dianggap berhasil dan peneliti memutuskan untuk menutup penelitian di 

siklus II.Hasil penelitian ini juga dapat dilihat pada diagram di bawah ini : 

 
Sumber : Hasil Data Peneliti, diolah (2018) 

 

Pembahasan 

 Dengan hasil ulangan harian I dan ulangan harian II yang didapat siswa 

sesudah tindakan, didapatlah jumlah ketercapaian indikator pada ulangan harian I 

pada siklus I yaitu jumlah siswa yang mencapai KKM yaitu 19 orang siswa           

(70,3%) dari total 27 orang siswa di kelas lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan 

siklus II jumlah siswa yang mencapai KKM pada UH 2 di siklus II naik menjadi 

24 orang (84%) dari total 27 orang siswa di dalam kelas. 

 Berdasarkan hasil analisis data yang dideskripsikan diatas telah 

menunjukkan hasil belajar siswa meningkat dari siklus I dan siklus II. Terjadinya 

peningkatan nilai yang diperoleh siswa didukung meningkatnya aktivitas guru 

dalam menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menarik, metode yang tepat 

yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan belajar peserta didik. 

 Pemilihan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) pada 

penelitian ini memberikan dampak yang positif dalam rangka peningkatan proses 
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dan hasil belajar siswa. Dengan model pembelajaran ini siswa dapat saling 

berinteraksi dengan temannya,kerjasama, berdiskusi dan saling tukar informasi, 

siswa yang pintar dapat membantu siswa yang lemah sehingga mereka dapat 

melakukan aktivitas belajar, baik secara mandiri maupun berkelompok sebagai 

upaya untuk meningkatkan hasil belajarnya. 

 Pada aktivitas siswa terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan, seperti 

pada pertemuan pertama, masih banyak peserta didik yang kebingungan dalam 

mengerjakan LKS, sehingga guru kesulitan dalam mengarahkan mereka. Guru 

beranggapan bahwa peserta didik baru pertama kali mengalami pembelajaran 

seperti ini, dalam mengerjakannya.Namun setelah mengalami beberapa pertemuan, 

tepatnya pada pertemuan ketiga peserta didik sudah mulai terbiasa dengan 

pembelajaran ini.Terlihat dari berkurangnya jumlah siswa yang kebingungan 

dalam mengerjakan LKS. 

 Kelemahan dan kekurangan berikutnya adalah kegiatan berdiskusi, tidak 

semua peserta didik dalam kelompok melakukannya. Guru dalam hal ini selalu 

mengarahkan mereka untuk berdiskusi tiap pertemuannya, sehingga keaktifan 

siswayang berdiskusipun meningkat tiap pertemuan.Begitu juga halnya dalam 

jumlah siswa yang pasif.Pada  pertemuan awal, masih banyak siswa yang pasif 

menunggu jawaban dari anggota kelompok. Namun jumlahnya terus berkurang 

tiap pertemuan karena guru tidak pernah lupa mengarahkan mereka selama 

pertemuan. Kelemahan lainya adalah dalam menjawab  soal berdasarkan indikator 

soal. Pada beberapa pertemuan awal siswa agak  kebingungan. Berdasarkan hasil 

observasi aktivitas guru terlihat bahwa ada beberapa aktivitas guru masih belum 

dilaksanakan secara maksimal, sepertimemberikan motivasi kepada kelompok agar 

lebih aktif lagi, saling bekerja sama, dan memiliki tanggung jawab yang sama atas 

keberhasilan kelompoknya serta memberikan hadiah. 

 Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan 

hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa kelas IV SD Negeri 005 Titian Resak  

khususnya pada materi Peta Dan Komponenya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan data hasil penelitian pada pembelajaran siklus I dan siklus II 

dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together 

(NHT) yang menunjukkan ketuntasan belajar IPS siswa secara klasikal meningkat. 

Dari 70,3 % pada siklus I menjadi 89 % pada siklus II dengan persentase kenaikan 

18,7%. Bahwa dengan penerapan model pembelajaran kooperatif Numbered 

Heads Together (NHT) dapat memperbaiki proses pembelajaran dan dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 005 Titian Resak 

semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018  pada materi Peta dan Komponenya. 

 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran 

sebagai tindak lanjut terkait penelitian yang telah dilaksanakan adalah sebagai 

berikut : 
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1. Model pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together (NHT) bisa 

dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan pemahaman konsep 

IPA pada materi lain. 

2. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut 

tentang aspek-aspek lain dalam pembelajaran dan dapat mengaplikasikan pada 

materi yang berbeda. 

3. Menyiapkan alat bantu media pembelajaran yang relevan dan menarik yang 

sesuai dengan materi pelajaran. 
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