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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

 Dalam sub bab ini akan membahas tentang deskripsi kondisi awal, analisis 

data, analisis deskriptif komparatif, hubungan antara variabel,  hasil uji hipotesis, 

pembahasan dan implikasi hasil penelitian. 

4.1.1 Deskripsi Kondisi Awal 

Penelitian  ini  dilakukan  di  Sekolah  Dasar  Negeri  2 Danyang Kecamatan  

Purwodadi  Kabupaten  Grobogan  Semester  2  Tahun  Pelajaran  2012/2013 dengan 

subjek penelitian Kelas 5 sebanyak 32 siswa yang terdiri dari 14 siswa  laki- laki  dan  18  

siswa  perempuan.  Letak  Sekolah  Dasar  Negeri 2 Danyang berada  di  Wilayah  

Kelurahan  Danyang  Kecamatan  Purwodadi Kabupaten Grobogan. Siswa  Kelas  5  ini  

prestasi  belajarnya  masih  rendah  khususnya dalam  pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA). Dari  32  siswa  terdapat  hanya 21 siswa dari 32 siswa yang dapat 

menguasai materi pembelajaran sebesar 65,625%  ke atas atau yang mendapat 

nilai 70 ke atas. Sedangkan 11 siswa nilainya kurang dari 70 sebesar 34,4%, 

sehingga belum tuntas dalam belajar. KKM nilai yang ditetapkan adalah 70 dan 

target yang ingin dicapai adalah 100%. Karakteristik siswa kelas 5 ini adalah 

berumur antara 10 tahun sampai 11 yang merupakan menuju tahap berpikir 

konkrit/ nyata.  

Penyebab nilai siswa  dibawah  KKM  dikarenakan  oleh  adanya beberapa  

faktor diantaranya:  guru dalam KBM masih sering menerapkan metode  ceramah, 

jadi dalam hal ini siswa bersifat pasif dan pasrah, kurang termotivasinya siswa 

untuk belajar giat,  karena dengan suasana  pembelajaran yang  monoton.  Sejalan  

dengan  pelaksanaan Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP),  salah  

satu  upaya  yang dilaksanakan di  sekolah  ini  adalah penggunaan  strategi 

pembelajaran dan media dalam pembelajaran.  Hal  ini  harus  dilaksanakan agar  

kebutuhan  siswa  dapat terlayani  dengan  baik  sesuai  dengan  Kurikulum  yang 

telah ditetapkan. Diperoleh  data  hasil  pembelajaran  sebelum  dilakukannya  

tindakan pembelajaran yang akan dilakukan oleh penulis, yang terdapat dalam 

Tabel 4.1 pada halaman selanjutnya. 
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Tabel 4.1 

Destribusi Frekuensi Nilai Sebelum Tindakan pada Mata Pelajaran IPA Kelas 5 

SDN 2 Danyang Semester 1 Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Skor Frekuensi (%) 

0 0 0% 

5-16 0 0% 

17-28 0 0% 

29-40 2 6,25% 

41-52 0 0% 

53-64 9 28,125% 

65-76 5 15,625% 

77-88 14 43,75% 

89-100 2 6,25% 

Jumlah 32 100% 

Nilai Rata-rata 72,25 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 35 

 

Dilihat  dari  Tabel  4.1  destribusi  frekuensi  nilai  pada  mata  pelajaran  

Ilmu Pengetahuan  Alam  pembelajaran  belum  berhasil  dengan  banyaknya  

siswa  yang belum tuntas dalam belajarnya (KKM= 70). Diketahui pada skor nilai 

0, skor nilai antara 5-16, skor nilai 17-28 tidak ada nilai siswa yang masuk dalam 

kategori sekor nilai tersebut dalam arti persentasenya 0%, skor nilai antara 29 – 40  

frekuensinya  ada  2  dengan  persentase 6,25% siswa, skor  nilai antara  41 – 51 

frekuensinya  ada  nol (0) dengan  persentase  0 %  siswa, skor  nilai  antara  53 - 

64 frekuensinya 9 dengan  persentase 28,125% siswa, skor  65 -76 frekuensinya 5 

dengan  persentase 15,625% siswa, skor 77-88 frekuensinya 14 dengan persentase 

43,75%, dan skor 89-100 frekuensinya 2 dengan persentase 6,25%31. Dengan 

jumlah siswa sebanyak 32  dengan nilai rata-rata 72,25, nilai tertinggi 100, dan 

nilai terendah 35. Dapat dilihat  pada daftar  nilai  siswa  (terlampir). Setelah 

melihat hasil nilai IPA Kelas 5 sebelum menggunakan tindakan hanya 21 siswa 

dari 32 siswa yang dapat menguasai materi pembelajaran sebesar 65,625% ke atas 

atau yang mendapat nilai 70 ke atas. Sedangkan 11 siswa nilainya kurang dari 70 

sebesar 34,4%, sehingga belum tuntas dalam belajar. Dari banyaknya siswa yang 

memperoleh nilai kurang memenuhi KKM, sehingga  peneliti mengadakan 
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tindakan pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, 

khususnya siswa Kelas 5 SDN  2 Danyang Kecamatan  Purwodadi Kabupaten 

Grobogan  Tahun  Pelajaran  2012/2013. Hasil belajar di atas Dapat  digambarkan  

pada  diagram dibawah ini: 

 

Gambar 4.1 Diagram Hasil Perolehan Nilai IPA  Siswa Kelas 5 SDN 2 

Danyang Semester I  Tahun Pelajaran 2012/2013  Sebelum Tindakan. 

 

Berdasarkan  Kriteria  Ketuntasan  Minimal  (KKM=70)  data  hasil 

perolehan nilai ketuntasan dan tidak tuntas sebelum tindakan  dapat disajikan 

dalam bentuk Tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4.2 

Ketuntasan Belajar Sebelum Tindakan 

No Kriteria Ketuntasan Jumlah Siswa 

Jumlah (%) 

1. Tuntas ≥70 21 65,625% 

2. Tidak Tuntas < 70 11 34,375% 

Jumlah 32 100% 

 

Ketuntasan  belajar  siswa  sebelum  tindakan  dapat  diketahui  bahwa  

siswa yang  memiliki  nilai  kurang  dari  Kriteria  Ketuntasan  Minimal  

(KKM=70) sebanyak 11 siswa  atau 34,375%,  sedangkan  yang  sudah  mencapai  

0% 0% 0% 6,3% 0% 
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15,7% 
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ketuntasan minimal sebanyak 21 siswa  dengan  persentase  65,625%.  Ketuntasan  

belajar siswa dapat di lihat pada diagram lingkaran 4.2 berikut.   

 

Gambar 4.2 Persentase Ketuntasan Belajar Sebelum Tindakan 

Ketuntasan  belajar  siswa  sebelum  tindakan  dapat  diketahui  dengan 

menggunakan diagram lingkaran di atas bahwa  siswa yang  memiliki  nilai  

kurang  dari  Kriteria  Ketuntasan  Minimal  (KKM=70) sebanyak 11 siswa  atau 

34,375% ditunjukan dengan diagram 2 warna merah,  sedangkan  yang  sudah  

mencapai  ketuntasan minimal sebanyak 21 siswa  dengan  persentase  65,625% 

ditunjukan dengan diagram 1 warna biru. 

Selain hasil belajar, juga terdapat data motivasi siswa sebelum 

dilasanakannya tindakan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

pada Tabel 4.3 berikut. 

Tabel 4.3 

Destribusi Frekuensi Motivasi Siswa Sebelum Tindakan pada Mata Pelajaran IPA 

Kelas 5 SDN 2 Danyang Semester 1 Tahun Pelajaran 2012/2013. 

No Kategori Frekuensi 

(siswa) 

% 

1. Sangat Tinggi 0 0% 

2. Tinggi  10 31,25% 

3. Sedang  16 50% 

4. Rendah  4 12,5% 

5. Sangat Rendah 2 6,25% 

Jumlah  32 100% 

1 
66% 

2 
34% 
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Dari tabel motivasi sebelum tindakan di atas bahwa tidak ada siswa yang 

memiliki motivasi sangat tinggi dengan persentase 0%, 10 siswa memiliki 

motivasi tinggi dengan persentase 31,25%, 16 siswa memiliki motivasi sedang 

dengan persentase 50%, 4 siswa memiliki motivasi rendah dengan persentase 

12,5%, 2 siswa memiliki motivasi sangat rendah dengan persentase 6,25% dan 

rata-rata motivasi siswa pada pra siklus sebesar 54,5. 

Berdasarkan  data  hasil  belajar  yang  rendah  dari  siswa  Kelas  5  SD 

Negeri  2 Danyang Kabupaten  Grobogan  Tahun  Pelajaran  2012/2013, penulis 

akan melakukan sebuah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sesuai dengan 

rancangan  penelitian  yang  telah  diuraikan  pada  BAB  sebelumnya.  Dalam 

penelitian ini penulis akan menggunakan  model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT (Numbered Heads Together). Siklus 1 dan Siklus 2 terdiri dari 4 kelompok 

setiap kelompok beranggotakan 8 siswa.  

4.2 Perencanaan Tindakan Siklus 1 

 Dalam perencanaan tindakan ini terdiri dari pelaksanaan tindakan dari 

siklus 1 pertemuan 1, 2, dan 3 serta pelaksanaan tindakan dari siklus 2 pertemuan 

1, 2, dan 3. Dalam sub bab ini akan dijelaskan masing-msing dari setiap siklus. 

4.2.1 Pelaksanaan Tindakan  

Pelaksanaan tindakan pada siklus 1 pertemuan pertama dilaksanakan pada 

tanggal 2 April 2013 yakni satu pertemuan tatap muka (2X35 menit). Guru 

merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan pokok bahasan daur 

air dengan tujuan pembelajaran: setelah siswa mengamati skema daur air, siswa 

dapat mengetahui prosses daur air. Kemudian guru menyajikan pengalaman 

belajar yang bersifat memotivasi yaitu dengan melakukan kegiatan pembelajaran 

kooperatif tipe NHT. Dalam pelaksanaan tindakan ini terdiri dari kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

a. Kegiatan awal  

Kegiatan awal pembelajaran ini dengan waktu 5 menit, yang pertama 

dilakukan guru mempersiapkan kondisi siswa untuk siap mengikuti 

pelajaran, guru menyiapkan buku, dan media yang akan digunakan 

dalam proses pembelajaran berlangsung. Setelah semua sudah 
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disiapkan guru baru memulai melakukan apersepsi “anak-anak apa 

yang kita minum sehari-hari?” dan menyampaikan materi 

pembelajaran, seperti: “Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari 

tentang proses daur air” 

b. Kegiatan inti 

Kegiatan inti dengan waktu 60 menit guru melakukan langkah-langkah 

pembelajaran dengan penerapan model pembeljaran kooperatif tipe NHT yaitu 

1) Guru membagi siswa dalam kelompok yang terdiri dari 4 – 5 kelompok, 

setiap siswa/anggota kelompok mendapat sebuah nomor. 2) Guru memberikan 

tugas membuat skema daur air dan masing-masing kelompok 

mengerjakannya. 3) Guru memberi kesempatan kelompok mendiskusikan 

jawaban yang benar dan memastikan setiap anggota kelompok dapat 

mengerjakannya/ megetahui jawabannya. 4) Guru memanggil salah satu siswa 

dengan memanggil nomornya, kemudian siswa tersebut melaporkan hasil 

kerjasama diskusi kelompoknya. 5) Kelompok atau teman yang lain 

memberikan tanggapan, kemudian guru melanjutkan memanggil nomor yang 

lain. 6) Siswa dengan dipandu guru membuat kesimpulan. 

c. Kegiatan penutup 

Kegiatan penutup dengan waktu 5 menit guru bersama siswa membuat 

kesimpulan tetntang materi yang sudah diajarkan, dan guru memberikan 

pekerjaan rumah untuk dibahas pada pertemuan yang akan datang. 

Pelaksanaan tindakan pada siklus 2 pertemuan kedua dilaksanakan pada 

tanggal 5 April 2013 yakni satu pertemuan tatap muka (2X35 menit). Guru 

merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan pokok bahasan 

hujan asam dengan tujuan pembelajaran: setelah siswa mengamati gambar hujan 

asam, siswa dapat mengetahui pengaruh kegiatan manusia terhadap daur air. 

Kemudian guru menyajikan pengalaman belajar yang bersifat memotivasi yaitu 

dengan melakukan kegiatan pembelajaran kooperatif tipe NHT. Dalam 

pelaksanaan tindakan ini terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan 

penutup. 
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a. Kegiatan awal  

Kegiatan awal pembelajaran ini dengan waktu 5 menit, yang pertama 

dilakukan guru mempersiapkan kondisi siswa untuk siap mengikuti 

pelajaran, guru menyiapkan buku, dan media yang akan digunakan dalam 

proses pembelajaran berlangsung. Setelah semua sudah disiapkan guru 

baru memulai melakukan apersepsi “Apakah anak-anak pernah melihat 

hujan?” dan menyampaikan materi pembelajaran, seperti: “Anak-anak, 

hari ini kita akan mempelajari tentang peristiwa hujan asam yang dapat 

mengakibatkan kerusakan daur air” 

b. Kegiatan inti 

Kegiatan inti dengan waktu 60 menit guru melakukan langkah-langkah 

pembelajaran dengan penerapan model pembeljaran kooperatif tipe NHT 

yaitu 1) Guru membagi siswa dalam kelompok yang terdiri dari 4 – 5 

kelompok, setiap siswa/anggota kelompok mendapat sebuah nomor. 2) 

Guru memberikan tugas mencari macam-macam kegiatan manusia yang 

mempengaruhi daur air dan masing-masing kelompok mengerjakannya. 3) 

Guru memberi kesempatan kelompok mendiskusikan jawaban yang benar 

dan memastikan setiap anggota kelompok dapat mengerjakannya/ 

megetahui jawabannya. 4) Guru memanggil salah satu siswa dengan 

memanggil nomornya, kemudian siswa tersebut melaporkan hasil 

kerjasama diskusi kelompoknya. 5) Kelompok atau teman yang lain 

memberikan tanggapan, kemudian guru melanjutkan memanggil nomor 

yang lain. 6) Siswa dengan dipandu guru membuat kesimpulan. 

c. Kegiatan penutup 

Kegiatan penutup dengan waktu 5 menit guru bersama siswa membuat 

kesimpulan tetntang materi yang sudah diajarkan, guru membahas pekerjaan 

rumah yang sudah diberikan pada pertemuan sebalumnya, dan guru 

memberikan pekerjaan rumah lagi untuk dibahas pada pertemuan yang akan 

datang. 

Pelaksanaan tindakan pada siklus 1 pertemuan ketiga dilaksanakan pada 

tanggal 6 April 2013 yakni satu pertemuan tatap muka (2X35 menit). Guru 
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merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan pokok bahasan 

kegiatan manusia yang dapat menghemat air bersih dengan tujuan pembelajaran: 

setelah siswa mengamati gambar kegiatan manusia yang menggunakan air, siswa 

dapat mengetahui cara menghemat air dengan benar. Kemudian guru menyajikan 

pengalaman belajar yang bersifat memotivasi yaitu dengan melakukan kegiatan 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. Dalam pelaksanaan tindakan ini terdiri dari 

kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

a. Kegiatan awal  

Kegiatan awal pembelajaran ini dengan waktu 5 menit, yang pertama 

dilakukan guru mempersiapkan kondisi siswa untuk siap mengikuti 

pelajaran, guru menyiapkan buku, dan media yang akan digunakan dalam 

proses pembelajaran berlangsung. Setelah semua sudah disiapkan guru 

baru memulai melakukan apersepsi “Apakah anak-anak sudah menghemat 

air?” dan menyampaikan materi pembelajaran, seperti: “Anak-anak, hari 

ini kita akan mempelajari tentang kegiatan manusia yang dapat 

menghemat air bersih” 

b. Kegiatan inti 

Kegiatan inti dengan waktu 60 menit guru melakukan langkah-langkah 

pembelajaran dengan penerapan model pembeljaran kooperatif tipe NHT 

yaitu 1) Guru membagi siswa dalam kelompok yang terdiri dari 4 – 5 

kelompok, setiap siswa/anggota kelompok mendapat sebuah nomor. 2) 

Guru memberikan tugas mengenai kegiatan manusia apa saja yang 

menggunakan air serta cara menghemat air dan masing-masing kelompok 

mengerjakannya. 3) Guru memberi kesempatan kelompok mendiskusikan 

jawaban yang benar dan memastikan setiap anggota kelompok dapat 

mengerjakannya/ megetahui jawabannya. 4) Guru memanggil salah satu 

siswa dengan memanggil nomornya, kemudian siswa tersebut melaporkan 

hasil kerjasama diskusi kelompoknya. 5) Kelompok atau teman yang lain 

memberikan tanggapan, kemudian guru melanjutkan memanggil nomor 

yang lain. 6) Siswa dengan dipandu guru membuat kesimpulan. 
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c. Kegiatan penutup 

Kegiatan penutup dengan waktu 5 menit guru bersama siswa membuat 

kesimpulan tetntang materi yang sudah diajarkan, guru membahas pekerjaan 

rumah yang sudah diberikan pada pertemuan sebalumnya, dan guru 

memberikan pekerjaan rumah lagi untuk dibahas pada pertemuan yang akan 

datang. 

4.2.2 Observasi  

Proses tindakan siklus 1 dalam tahap ini dilakukan observasi atau 

pengamatan terhadap siswa dan guru  oleh  peneliti  tentang  jalannya  proses  

kegiatan  belajar  mengajar  secara menyeluruh  dari  pertemuan pertama, kedua, 

dan ketiga yang  dibantu  oleh  guru  kelas  sebagi pengajar dan pengamat untuk 

melakukan monitoring pelaksanaan  pembelajaran.  Dalam deskripsi Observasi 

akan dibahasa hasil observasi kinerja guru setiap siklus dan hasil observasi 

motivasi siswa di setiap akhir siklus. 

4.2.2.1 Hasil Observasi Guru 

Hasil  obsevasi  terhadap  kinerja  guru  yang dilakukan pada siklus  1  

pertemuan  pertama. Hasil  tindakan  diperoleh  dari  hasil observasi pada kegiatan  

pembelajaran yang  telah  dilaksanakan  oleh  guru yaitu. 

a. Pertemuan pertama 

Pada kegiatan awal guru sudah menyampaikan salam pembuka, berdo’a, 

mengabsen siswa dan melakukan apersepsi serta menyampaikan materi 

pembelajaran tetapi tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan belum 

disampaikan. Pada kegiatan inti guru sudah mulai membagi kelompok-

kelompok secara heterogen dan memberikan nomor pada setiap siswa 

untuk memulai model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Setelah 

membentuk kelompok dan memberi nomor guru juga sudah memberi 

tugas pada masing-masing kelompok untuk dikerjakan. Dalam pembagian 

nomor guru belum bisa menguasai kelas sehingga siswa pada saat itu pada 

ramai dan masih kebingungan. Pada kegiatan akhir atau penutup guru 

sudah memberikan kesimpulan terhadap pembelajaan yang sudah 

dilaksanakan dan guru sudah memberikan pekerjaaan rumah kepada 
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masing-msaing siswa. Hasil observasi kinerja guru pada pertemuan 

pertama dari pengamatan observer, guru belum mengajarkan materi secara 

urut, sehingga materi pelajaran yang diperoleh siswa belum maksimal. 

b. Pertemuan kedua 

Pada kegiatan awal guru sudah menyampaikan salam pembuka, berdo’a, 

mengabsen siswa dan melakukan apersepsi serta menyampaikan materi 

pembelajaran beserta tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pada 

kegiatan inti guru sudah mulai membagi kelompok-kelompok secara 

heterogen dan memberikan nomor pada setiap siswa untuk memulai model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. Setelah membentuk kelompok dan 

memberi nomor guru juga sudah memberi tugas pada masing-masing 

kelompok untuk dikerjakan. Pada pertemuan kedua ini guru sudah 

menguasai kelas tetapi masih ada siswa yang ramai sendiri. Pada kegiatan 

akhir atau penutup guru sudah memberikan kesimpulan terhadap 

pembelajaan yang sudah dilaksanakan. Sebelum guru memberikan 

pekerjaan rumah guru juga sudah membahas pekerjaan rumah yang 

diberikan pada pertemuan sebelumnya, kemudian guru memberikan 

pekerjaaan rumah lagi kepada masing-msaing siswa untuk dibahas pada 

pertemuan selanjutnya. Hasil observasi kinerja guru pada pertemuan kedua 

dari pengamatan observer, guru sudah mengajarkan materi secara urut, 

tetapi dalam penjelasan guru terlalu cepat sehingga masih ada siswa yang 

belum paham tentang materi yang diajarkan. 

c. Pertemuan ketiga 

Pada kegiatan awal guru sudah menyampaikan salam pembuka, berdo’a, 

mengabsen siswa dan melakukan apersepsi serta menyampaikan materi 

pembelajaran beserta tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pada 

kegiatan inti guru sudah mulai membagi kelompok-kelompok secara 

heterogen dan memberikan nomor pada setiap siswa untuk memulai model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. Setelah membentuk kelompok dan 

memberi nomor guru juga sudah memberi tugas pada masing-masing 

kelompok untuk dikerjakan. Pada pertemuan ketiga ini hasil kerja 
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kelompok belum terlaksana maksimal, guru sudah menguasai kelas dan 

pembelajaran belum berlangsung secara maksimal. Pada kegiatan akhir 

atau penutup guru sudah memberikan kesimpulan terhadap pembelajaan 

yang sudah dilaksanakan. Sebelum guru memberikan pekerjaan rumah 

guru juga sudah membahas pekerjaan rumah yang diberikan pada 

pertemuan sebelumnya, kemudian guru memberikan pekerjaaan rumah 

lagi kepada masing-msaing siswa untuk dibahas pada pertemuan 

selanjutnya. Pada pertemuan ketiga ini guru memberikan evaluasi untuk 

mengetahui hasil kerja siswa. Hasil observasi kinerja guru pada pertemuan 

ketiga dari pengamatan observer, guru sudah mengajarkan materi secara 

urut. 

Berikut akan di jelaskan lebih rinci melalui tabel observasi guru siklus 1 di bawah 

ini. 

Tabel Hasil Observasi Guru Siklus 1 
No Indikator Pert1 Pert2 Pert3 

YA TDK YA TDK YA TDK 

1. Guru membuka pelajaran 

dengan berdo’a, kemudian 

dilanjutkan apersepsi. 

√  √  √  

2. Guru menyampaikan materi 

pelajaran 

√  √  √  

3. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin 

dicapai 

√   √  √ 

4. Guru menjelaskan tentang 

model pembelajaran 
Numbered Heads Together 

yang akan digunakan dalam 

pembelajaran. 

 √  √ √  

5. Guru membagi siswa dalam 

kelompok heterogen 

√  √  √  

6. Guru membagi siswa dalam 

kelompok kecil kemudian 

duduk secara berpasangan 

 √  √  √ 

7. Guru memberikan nomor 

pada setiap siswa dalam 
masing-masing kelompoknya 

dan memberikan lembar 

kerja 

√  √  √  

8. Guru memberi tugas pada 

masing-masing kelompok 

untuk   mengerjakan soal 
sesuai dengan materi yang 

diberikan 

√  √  √  
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Lanjutan Tabel observasi guru siklus 1 

No Indikator Pert1 Pert2 Pert3 

YA TDK YA TDK YA TDK 

9. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 

berinteraksi untuk berdiskusi 

menyamakan pendapat 
dengan kelompoknya 

masing-masing dan 

berinteraksi untuk berdiskusi 

dengan kelompok lain 

 √  √  √ 

10. Guru dalam pembelajaran 

hanya sebagai pedoman 
pemandu jalannya diskusi 

kelompok penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together 
dan guru hanya sebagai 

pelurus kesalah pahaman 

siswa dalam menyampaikan 

hasil diskusi kelompok 

√   √ √  

11. Guru memanggil salah satu 

nomor untuk maju kedepan 
menyampaikan hasil kerja 

kelompoknya 

√  √  √  

12. Guru menunjuk nomor yang 

lain lagi setelah ada 

tanggapan dari teman yang 

tidak maju 

√   √  √ 

13. Guru bersama siswa 

menyimpulkan jawaban 
akhir dari penerapan model 

pembelajaran Numbered 

Heads Together 

 √  √  √ 

14. Guru bersama siswa 

menyimpulkan jawaban 

akhir dari penerapan model 
pembelajaran Numbered 

Heads Together 

 √  √  √ 

15. Guru memberikan 

penghargaan dan semangat 

kepada siswa yang sudah 

maju ke dapan 
menyampaikan hasil kerja 

kelompoknya 

√   √  √ 

16. Guru bertanya jawab tentang 

hal-hal yang belum diketahui 

siswa 

 √  √  √ 

17. Guru memberikan pekerjaan 

rumah 

√   √  √ 

18. Guru melakukan pengajaran 

materi secara runtut 

 √  √  √ 

19. Guru menyampaikan 

informasi tentang materi 

yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya 

√   √  √ 

20. Guru dapat membimbing 

siswa dalam kerja kelompok 

 √  √  √ 
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4.2.2.2 Hasil Observasi Siswa 

Hasil  obsevasi  terhadap  kinerja  siswa  dilakukan pada siklus  1 

pertemuan  1, 2, dan 3. Hasil  tindakan  diperoleh  dari  hasil observasi pada 

kegiatan  pembelajaran yang  telah  dilaksanakan  oleh  siswa yaitu: 

a. Pertemuan pertama 

Pada kegiatan awal pelajaran sebelum dimulai siswa sudah 

mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran, siswa belum 

keseluruhan menanggapi apersepsi yang diberikan oleh guru dan siswa 

belum sepenuhnya memperhatikan penjelasan langkah-langkah penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Pada kegiatan inti siswa masih 

malu untuk mulai bergabung dengan teman satu kelompoknya, tetapi 

siswa sudah menerima nomor yang berbeda-beda antara siswa satu dengan 

yang lainnya, dan siswa juga sudah mendapatkan soal untuk dikerjakan 

secara berkelompok. Dalam kegiatan inti ini siswa belum menguasai cara 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT sehingga siswa masih 

merasa kebingungan. Pada kegiatan akhir siswa belum menyampaikan 

kesimpulan pembelajaran yang sudah dilaksanakan, tetapi guru juga sudah 

memberikan penghargaan kepada siswa yang mempunyai hasil kerja yang 

terbaik. Dan siswa sudah menerima pekerjaan rumah dari guru. Selain dari 

kegiatan tersebut pada hasil observasi kinerja siswa dari pengamatan 

observer, siswa kurang mendengarkan perintah apa yang diberikan oleh 

guru untuk mengerjakan tugas kelompok.  

b. Pertemuan kedua 

Pada kegiatan awal pelajaran sebelum dimulai siswa sudah 

mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran, siswa sudah 

menanggapi apersepsi yang diberikan oleh guru dan siswa sudah 

memperhatikan penjelasan langkah-langkah penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. Pada kegiatan inti siswa sudah mulai 

bergabung dengan teman satu kelompoknya, siswa sudah menerima nomor 

yang berbeda-beda antara siswa satu dengan yang lainnya, dan siswa juga 

sudah mendapatkan soal untuk dikerjakan secara berkelompok. Dalam 
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hasil kerja kelompok siswa masih malu untuk mengungkapkan pendapat 

dengan teman satu kelompoknya. Sedangkan dalam kegiatan inti ini siswa 

belum menguasai cara penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT sehingga siswa masih merasa kebingungan. Pada kegiatan akhir 

siswa belum menyampaikan kesimpulan pembelajaran yang sudah 

dilaksanakan, tetapi guru juga sudah memberikan penghargaan kepada 

siswa yang mempunyai hasil kerja yang terbaik. Sebelum pembelajaran 

usai dalam menyerahkan pekerjaan rumah yang sudah dikerjakan masih 

banyak siswa yang belum mengarjakan pekerjaan rumah yang diberikan 

oleh guru. Selain dari kegiatan tersebut pada hasil observasi kinerja siswa 

dari pengamatan observer, siswa kurang mendengarkan perintah apa yang 

diberikan oleh guru untuk mengerjakan tugas kelompok dan siswa masih 

malu untuk menyampaikan pendapatnya didepan kelas maupun kepada 

teman satu kelompok. 

c. Pertemuan ketiga 

Pada kegiatan awal pelajaran sebelum dimulai siswa sudah 

mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran, siswa sudah 

menanggapi apersepsi yang diberikan oleh guru dan siswa sudah 

memperhatikan penjelasan langkah-langkah penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. Pada kegiatan inti siswa sudah mulai 

bergabung dengan teman satu kelompoknya dan siswa masih ramai sendiri 

dengan teman satu kelompok, siswa sudah menerima nomor yang berbeda-

beda antara siswa satu dengan yang lainnya, dan siswa juga sudah 

mendapatkan soal untuk dikerjakan secara berkelompok. Dalam hasil kerja 

kelompok siswa masih malu untuk mengungkapkan pendapat dengan 

teman satu kelompoknya. Sedangkan dalam kegiatan inti ini siswa belum 

menguasai cara penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

sehingga siswa masih merasa kebingungan. Pada kegiatan akhir siswa 

belum menyampaikan kesimpulan pembelajaran yang sudah dilaksanakan, 

tetapi guru juga sudah memberikan penghargaan kepada siswa yang 

mempunyai hasil kerja yang terbaik. Sebelum pembelajaran usai dalam 
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menyerahkan pekerjaan rumah siswa juga masih ada yang belum 

mengerjakan. Selain dari kegiatan tersebut pada hasil observasi kinerja 

siswa dari pengamatan observer, siswa kurang berinteraksi dengan teman 

kelompoknya. 

Tabel Hasil Observasi Siswa Siklus 1 

No Indikator Pert1 Pert2 Pert3 

YA TDK YA TDK YA TDK 

1. Siswa mempersiapkan diri 

untuk mengikuti kegiatan 
pembelajaran 

√   √  √ 

2. Siswa memperhatikan 
penjelasan dari guru dan 

menanggapi apersepsi yang 

diberikan guru 

 √ √   √ 

3. Siswa memperhatikan dan 

mendengarkan ketika guru 

menyampaikan tujuan 
pembelajaran 

√   √  √ 

4. Siswa memperhatikan 
tentang penjelasan langkah-

langkah Numbered Heads 

Together (NHT) yang 

disampaikan guru 

√   √  √ 

5. Siswa bergabung dengan 

kelompoknya masing-masing 
yang sudah ditentukan 

√  √  √  

6. Siswa berinteraksi berdiskusi 
dengan kelompoknya dan 

berinteraksi diskusi dengan 

kelompok lain 

 √  √  √ 

7. Siswa mendengarkan 

perintah yang diberikan oleh 

guru dan mendengarkan apa 
yang disampaikan guru 

terhadap hasil kerja 

kelompoknya. 

 √  √  √ 

8. Siswa mendapat nomor dan 

lembar kerja kelompok 

sebagai bahan diskusi 

√  √  √  

9. Siswa duduk dengan 

kelompoknya membentuk 
lingkaran kecil 

 √  √  √ 

10. Siswa bekerja bersama-sama 
menyatukan pendapat untuk 

mengerjakan soal yang telah 

diberikan 

 √  √  √ 

11. Siswa yang nomornya 

dipanggil harus siap untuk 

maju ke depan membacakan 
hasil kerja kelompok mereka 

√  √  √  
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Lanjutan Tabel observasi siswa siklus 1 

No Indikator Pert1 Pert2 Pert3 

YA TDK YA TDK YA TDK 

12. Siswa yang lain yang tidak 

ditunjuk harus memberikan 

tanggapan setelah ada 

temannya maju dan siswa 
yang lainnya mempersiapkan 

diri kalau nomornya 

dipanggil 

 √  √  √ 

13. Siswa secara bersama-sama 

membuat kesimpulan dari 

dari hasil pembelajaran 
Numbered Heads Together 

(NHT) dengan bantuan guru 

 √  √  √ 

14. Siswa secara bersama-sama 

menyimpulkan kembali 

materi pelajaran yang sudah 

diberikan 

 √  √  √ 

15. Siswa menerima 

penghargaan dan semangat 
dari guru 

 √  √  √ 

16. Siswa mempersiapkan 
pertanyaan tentang hal-hal 

yang kurang jelas dalam 

pelajaran yang sudah 

disampaikan 

 √  √  √ 

17. Siswa mendapat pekerjaan 

rumah 

√  √  √  

18. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru tentang 
materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya 

 √  √  √ 

19. Siswa mendapat hasil belajar 

yang maksimal 

 √  √  √ 

20. Siswa melakukan kerjasama 

dengan kelompok yang dapat 

menghasilkan sikap tekun, 

tanggung jawab, dan berani 

 √  √  √ 

 

4.2.2.3 Hasil Observasi Motivasi Siswa 

Hasil  observasi  motivasi siswa  pada  siklus  I yang terdiri dari 3 

pertemuan dari pengamatan siswa sudah mempunyai rasa tertarik pada pelajaran 

khususnya pada mata pelajaran IPA tentang daur air. Siswa juga sudah semangat 

untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, dan lingkungan sekolah untuk 

belajar siswa sudah kondusif, tetapi dalam observasi motivasi siswa dalam siklus 

1 kurang berhasil maksimal karena kekompakan  atau  kerjasama antar kelompok 

belum terjalin dengan baik, siswa masih membutuhkan bimbingan dari guru 

secara pelan-pelan karena mereka baru pertama kali mengikuti proses 
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pembelajaran dengan model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) 

masih diarahkan oleh guru yaitu ketika guru memberi pertanyaan  pada  siswa, 

perhatian  siswa dari  awal  proes  pembelajaran mulai fokus terhadap penjelasan 

guru, ketika siswa yang ditunjuk guru langsung menjawab walaupun dalam  

menjelaskan jawabanya  masih malu-malu dan belum lancar dalam menjawabnya. 

Saat  siswa menjawab soal  masalah,  siswa  menjawab  dengan  media  yang 

sudah disediakan. Berikut adalah tabel hasil observasi motivasi yang dilaksanakan 

pada akhir pertemuan pada setiap siklus. 

Tabel Hasil Observasi Motivasi Siswa Siklus 1 

No Indikator Penilaian 

YA TDK 

1. Siswa mempunyai rasa tertarik pada mata pelajaran IPA √  

2. Siswa mempunyai keinginan  yang kuat terhadap hasil ulangan IPA 

supaya mendapat nilai yang bagus 

√  

3. Siswa mempunyai keinginan berfikir untuk mencari tahu tentang 

materi IPA yang diajarkan oleh guru 

√  

4. Siswa merasa terdorong untuk melaksanakan tugas tentang materi 

IPA yang diberikan oleh guru 

√  

5. Siswa merasa terdorong untuk mengerjakan setiap tugas tentang 

materi IPA yang diberikan oleh guru 

 √ 

6. Siswa mempunyai rasa senang setiap ada mata pelajaran IPA √  

7. Siswa merasa membutuhkan ilmu pengetahuan tentang IPA  √ 

8. Siswa mempunyai keinginan berfikir untuk mencari tahu tentang 
materi IPA dengan belajar membaca 

 √ 

9. Siswa menjadi senang  belajar IPA setelah dibentuk kerja 
kelompok 

√  

10. Siswa menjadi senang belajar IPA dengan materi yang 
disampaikan diselingi dengan diskusi 

√  

11. Siswa menjadi bersemangat belajar IPA dengan menggunakan 
model pembelajaran yang diterapkan oleh guru 

√  

12. Siswa mempunyai semangat untuk mencari tahu jawaban dari tugas 
yang diberikan oleh guru dengan berdiskusi kelompok 

 √ 

13. Siswa menjadi senang belajar IPA dengan pembelajaran yang 
menggunakan media belajar yang mendukung 

 √ 

14. Siswa mempunyai keinginan berfikir untuk mencari tahu tentang 
materi IPA dengan belajar melakukan pengamatan gambar yang 

diberikan oleh guru 

 √ 

15. Siswa menjadi bersemangat belajar IPA dengan menggunakan 

model pembelajaran yang diterapkan oleh guru 

 √ 

16. Siswa menjadi senang dengan belajar berdiskusi daripada dengan 

ceramah 

 √ 

17. Siswa menjadi menguasai materi IPA yang diajarkan oleh guru 

setelah menggunakan model pembelajaran yang diberikan 

 √ 

18. Dengan pemberian hadiah siswa menjadi lebih giat untuk 

mengikuti dan belajar tentang materi IPA 

√  

19. Siswa menjadi senang mengikuti pelajaran dengan suasana sekolah 

yang nyaman 

√  

20. Siswa menjadi senang belajar IPA di kelas dengan ruangan yang 

bersih 

 √ 
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4.2.2.4 Refleksi 

Refleksi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui keefektifan 

pembelajaran dengan penerapan model kooperatif tipe NHT yang telah terlaksana 

pada siklus 1, pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. Selain itu juga untuk 

membandingkan apakah dalam hasil tindakan proses pembelajaran sudah sesuai 

dengan indikator keberhasilan yang sudah ditentukan oleh peneliti. Refleksi ini 

dilaksanakan dalam bentuk diskusi kerja sama untuk selama proses pembelajaran 

berlangsung. Dalam diskusi ini berisi tentang evaluasi bagaimana penerapan 

model pembelajaran koopeatif tipe NHT bagi guru kelas dan observer. Sehingga 

dari hasil diskusi yang diperoleh bahwa guru kelas dan observer akan melakukan 

peerapan model pembelajaran yaitu dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT yang dimana dalam penerapan model pembelajaran tersebut 

melatih tanggung jawab siswa dalam bekerja kelompok dan mengetauhi seberapa 

siswa dalam menguasai materi pembelajaran.  

 Hasil pengamatan yang dilakukan observer bahwa pembelajaran sudah 

terlaksana dengan baik, sudah sesuai dengan langkah-langkah model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. Dalam pembelajaran ini siswa sudah 

melaksanakan diskusi, berfikir, dan menyatukan pendapat bersama dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dalam kelompok juga sudah dibagi 

ada siswa yang mempunyai kemampuan berfikir yang tinggi (pintar) dengan 

tujuan supaya dapat membantu siswa yang memiliki kemampuan rendah untuk 

belajar bekerjasama dan dapat memotivasi siswa untuk terus belajar.  

Berdasarkan hasil refleksi dari siklus 1 diperoleh kelebihan yaitu: 

a. dalam kegiatan awal guru sudah menyampaikan apersepsi, menyampaikan 

tujuan, melaksanakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT. Dalam hal ini sudah adanya interaksi positif antar 

guru dan siswa. 

b. guru sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang 

telah ditentukan, menguasai kelas disaat pembelajaran berlangsung dengan 

baik. 
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c. memantau perkembangan belajar setiap siswa dengan baik sehingga dapat 

diketahui kemajuan dan kesulitan belajar yang dialami siswa, guru sudah 

memberikan umpan balik terhadap hasil belajar dan memberikan 

penghargaan kepada siswa yang mempunyai hasil belajar terbaik. 

Selain kelabihan juga ada kekurangan pada siklus 1 yaitu: 

a. guru dalam menyampaikan materi pelajaran terlalu cepat, kurangnya 

pengarahan sebelum melakukan kerja kelompok. 

b. guru kurang membimbing siswa secara keseluruhan disaat kerja kelompok 

dilaksanakan. 

Setelah diketahui kelebihan dan kekurangan, maka hal-hal yang harus 

dilakukan dalam siklus 2 agar semua kekurangan dapat diperbaiki oleh guru yaitu. 

a. Seharusnya guru dalam menyampaikan materi pelajaran  secara perlahan-

lahan sehingga siswa mudah memahami apa yang telah disampaikan oleh 

guru dalam pelajaran berlangsung.  

b. Guru harus mampu membimbing siswa disaat melakukan kerja kelompok 

tidak hanya pada satu dua kelompok saja tetapi harus membimbing 

keseluruh kelompok-kelompok.  

4.2.2.5 Perencanaan Tindakan Siklus 2 

Dalam sub bab perencanaan tindakan ini akan dijelaskan pelaksanaan 

pembelajaran dari siklus 2 yang terdiri dari 3 pertemuan. 

4.2.2.5.1 Pelaksanaan Tindakan  

Pelaksanaan tindakan pada siklus 2 pertemuan pertama dilaksanakan pada 

tanggal 11 April 2013 yakni satu pertemuan tatap muka (2X35 menit). Guru 

merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan pokok bahasan 

bumi dan alam semesta dengan tujuan pembelajaran: setelah siswa mengamati 

gambar banjir, siswa dapat mengetahui macam-macam peristiwa alam yang 

terjadi di bumi dan cara mencegahnya. Kemudian guru menyajikan pengalaman 

belajar yang bersifat memotivasi yaitu dengan melakukan kegiatan pembelajaran 

kooperatif tipe NHT. Dalam pelaksanaan tindakan ini terdiri dari kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 
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a. Kegiatan awal  

Kegiatan awal pembelajaran ini dengan waktu 5 menit, yang pertama 

dilakukan guru mempersiapkan kondisi siswa untuk siap mengikuti 

pelajaran, guru menyiapkan buku, dan media yang akan digunakan dalam 

proses pembelajaran berlangsung. Setelah semua sudah disiapkan guru 

baru memulai melakukan apersepsi “Apakah anak-anak pernah melihat 

banjir?” dan menyampaikan materi pembelajaran, seperti: “Anak-anak, 

hari ini kita akan mempelajari tentang peristiwa alam banjir yang terjadi di 

bumi” 

b. Kegiatan inti 

Kegiatan inti dengan waktu 60 menit guru melakukan langkah-langkah 

pembelajaran dengan penerapan model pembeljaran kooperatif tipe NHT 

yaitu 1) Guru membagi siswa dalam kelompok yang terdiri dari 4 – 5 

kelompok, setiap siswa/anggota kelompok mendapat sebuah nomor. 2) 

Guru memberikan tugas membuat deskripsi tentang peristiwa banjir serta 

cara mencegah banjir dan masing-masing kelompok mengerjakannya. 3) 

Guru memberi kesempatan kelompok mendiskusikan jawaban yang benar 

dan memastikan setiap anggota kelompok dapat mengerjakannya/ 

megetahui jawabannya. 4) Guru memanggil salah satu siswa dengan 

memanggil nomornya, kemudian siswa tersebut melaporkan hasil 

kerjasama diskusi kelompoknya. 5) Kelompok atau teman yang lain 

memberikan tanggapan, kemudian guru melanjutkan memanggil nomor 

yang lain. 6) Siswa dengan dipandu guru membuat kesimpulan. 

c. Kegiatan penutup 

Kegiatan penutup dengan waktu 5 menit guru bersama siswa membuat 

kesimpulan tetntang materi yang sudah diajarkan, dan guru memberikan 

pekerjaan rumah untuk dibahas pada pertemuan yang akan datang. 

Pelaksanaan tindakan pada siklus 2 pertemuan kedua dilaksanakan pada 

tanggal 12 April 2013 yakni satu pertemuan tatap muka (2X35 menit). Guru 

merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan pokok bahasan 

pembakaran hutan secara liar dengan tujuan pembelajaran: setelah siswa 
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mengamati gambar pembakaran hutan secara liar, siswa dapat mengetahui 

peristiwa membakar hutan secara liar yang mengakibatkan permukaan bumi kita 

berubah. Kemudian guru menyajikan pengalaman belajar yang bersifat 

memotivasi yaitu dengan melakukan kegiatan pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

Dalam pelaksanaan tindakan ini terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan 

kegiatan penutup. 

a. Kegiatan awal  

Kegiatan awal pembelajaran ini dengan waktu 5 menit, yang pertama 

dilakukan guru mempersiapkan kondisi siswa untuk siap mengikuti 

pelajaran, guru menyiapkan buku, dan media yang akan digunakan dalam 

proses pembelajaran berlangsung. Setelah semua sudah disiapkan guru 

baru memulai melakukan apersepsi “Apakah anak-anak pernah melihat 

pembakaran hutan secara liar disekitar kita?” dan menyampaikan materi 

pembelajaran, seperti: “Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang 

peristiwa membakar hutan secara liar yang dapat mengubah permukaan 

bumi” 

b. Kegiatan inti 

Kegiatan inti dengan waktu 60 menit guru melakukan langkah-langkah 

pembelajaran dengan penerapan model pembeljaran kooperatif tipe NHT 

yaitu 1) Guru membagi siswa dalam kelompok yang terdiri dari 4 – 5 

kelompok, setiap siswa/anggota kelompok mendapat sebuah nomor. 2) 

Guru memberikan tugas membuat deskripsi tentang peristiwa membakar 

hutan secara liar dan masing-masing kelompok mengerjakannya. 3) Guru 

memberi kesempatan kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan 

memastikan setiap anggota kelompok dapat mengerjakannya/ megetahui 

jawabannya. 4) Guru memanggil salah satu siswa dengan memanggil 

nomornya, kemudian siswa tersebut melaporkan hasil kerjasama diskusi 

kelompoknya. 5) Kelompok atau teman yang lain memberikan tanggapan, 

kemudian guru melanjutkan memanggil nomor yang lain. 6) Siswa dengan 

dipandu guru membuat kesimpulan. 
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c. Kegiatan penutup 

Kegiatan penutup dengan waktu 5 menit guru bersama siswa membuat 

kesimpulan tetntang materi yang sudah diajarkan, guru membahas 

pekerjaan rumah yang sudah diberikan pada pertemuan sebalumnya, dan 

guru memberikan pekerjaan rumah lagi untuk dibahas pada pertemuan 

yang akan datang. 

Pelaksanaan tindakan pada siklus 2 pertemuan ketiga dilaksanakan pada 

tanggal 6 April 2013 yakni satu pertemuan tatap muka (2X35 menit). Guru 

merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan pokok bahasan 

peristiwa penambangan emas yang dapat mengubah permukaan bumi dengan 

tujuan pembelajaran: setelah siswa mengamati gambar penambangan emas, siswa 

dapat mengetahui peristiwa penambangan yang merupakan contoh kegiatan 

manusia yang dapat mengubah permukaan bumi kita. Kemudian guru menyajikan 

pengalaman belajar yang bersifat memotivasi yaitu dengan melakukan kegiatan 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. Dalam pelaksanaan tindakan ini terdiri dari 

kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

a. Kegiatan awal  

Kegiatan awal pembelajaran ini dengan waktu 5 menit, yang pertama 

dilakukan guru mempersiapkan kondisi siswa untuk siap mengikuti 

pelajaran, guru menyiapkan buku, dan media yang akan digunakan dalam 

proses pembelajaran berlangsung. Setelah semua sudah disiapkan guru 

baru memulai melakukan apersepsi “Apakah anak-anak pernah melihat 

orang yang melakukan penambangan emas?” dan menyampaikan materi 

pembelajaran, seperti: “Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang 

peristiwa penambangan emas yang dapat mengubah permukaan bumi” 

b. Kegiatan inti 

Kegiatan inti dengan waktu 60 menit guru melakukan langkah-langkah 

pembelajaran dengan penerapan model pembeljaran kooperatif tipe NHT 

yaitu 1) Guru membagi siswa dalam kelompok yang terdiri dari 4 – 5 

kelompok, setiap siswa/anggota kelompok mendapat sebuah nomor. 2) 

Guru memberikan tugas membuat deskripsi tentang peristiwa 
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penambangan emas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. 3) 

Guru memberi kesempatan kelompok mendiskusikan jawaban yang benar 

dan memastikan setiap anggota kelompok dapat mengerjakannya/ 

megetahui jawabannya. 4) Guru memanggil salah satu siswa dengan 

memanggil nomornya, kemudian siswa tersebut melaporkan hasil 

kerjasama diskusi kelompoknya. 5) Kelompok atau teman yang lain 

memberikan tanggapan, kemudian guru melanjutkan memanggil nomor 

yang lain. 6) Siswa dengan dipandu guru membuat kesimpulan. 

c. Kegiatan penutup 

Kegiatan penutup dengan waktu 5 menit guru bersama siswa membuat 

kesimpulan tetntang materi yang sudah diajarkan, guru membahas 

pekerjaan rumah yang sudah diberikan pada pertemuan sebalumnya, dan 

guru memberikan pekerjaan rumah lagi untuk dibahas pada pertemuan 

yang akan datang. Dalam kegiatan penutup pada pertemuan 3 guru 

memberikan soal evaluasi yaitu berupa pilihan ganda. 

4.2.2.5.2 Observasi  

Proses tindakan siklus 2 dalam tahap ini dilakukan observasi atau 

pengamatan terhadap siswa dan guru  oleh  peneliti  tentang  jalannya  proses  

kegiatan  belajar  mengajar  secara menyeluruh  dari  kegiatan  awal,  inti  dan  

akhir  yang  dilaksanakan  pada  satu  pertemuan  yang  dibantu  oleh  guru  kelas  

sebagi pengajar dan pengamat untuk melakukan monitoring pelaksanaan  

pembelajaran.  Dalam deskripsi Observasi akan dibahasa hasil observasi kinerja 

guru setiap siklus dan hasil observasi motivasi siswa di setiap akhir siklus. 

4.2.2.5.3 Hasil Observasi Guru 

Hasil  obsevasi  terhadap  kinerja  guru  yang dilakukan pada siklus  2  

pertemuan  pertama. Hasil  tindakan  diperoleh  dari  hasil observasi pada kegiatan  

pembelajaran yang  telah  dilaksanakan  oleh  guru yaitu: 

a. Pertemuan pertama 

Pada kegiatan awal guru sudah menyampaikan salam pembuka, berdo’a, 

mengabsen siswa dan melakukan apersepsi serta menyampaikan materi 

pembelajaran beserta tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pada 
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kegiatan inti guru sudah mulai membagi kelompok-kelompok secara 

heterogen dan memberikan nomor pada setiap siswa untuk memulai model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. Setelah membentuk kelompok dan 

memberi nomor guru juga sudah memberi tugas pada masing-masing 

kelompok untuk dikerjakan. Dalam pembagian nomor guru belum bisa 

menguasai kelas sehingga siswa pada saat itu pada ramai dan masih 

kebingungan. Pada kegiatan akhir atau penutup guru sudah memberikan 

kesimpulan terhadap pembelajaan yang sudah dilaksanakan dan guru 

sudah memberikan pekerjaaan rumah kepada masing-msaing siswa. Hasil 

observasi kinerja guru pada pertemuan pertama dari pengamatan observer, 

guru belum mengajarkan materi secara urut, sehingga materi pelajaran 

yang diperoleh siswa belum maksimal. 

b. Pertemuan kedua 

Pada kegiatan awal guru sudah menyampaikan salam pembuka, berdo’a, 

mengabsen siswa dan melakukan apersepsi serta menyampaikan materi 

pembelajaran beserta tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pada 

kegiatan inti guru sudah mulai membagi kelompok-kelompok secara 

heterogen dan memberikan nomor pada setiap siswa untuk memulai model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. Setelah membentuk kelompok dan 

memberi nomor guru juga sudah memberi tugas pada masing-masing 

kelompok untuk dikerjakan. Pada pertemuan kedua ini guru sudah 

menguasai kelas tetapi masih ada siswa yang ramai sendiri. Pada kegiatan 

akhir atau penutup guru sudah memberikan kesimpulan terhadap 

pembelajaan yang sudah dilaksanakan. Sebelum guru memberikan 

pekerjaan rumah guru juga sudah membahas pekerjaan rumah yang 

diberikan pada pertemuan sebelumnya, kemudian guru memberikan 

pekerjaaan rumah lagi kepada masing-msaing siswa untuk dibahas pada 

pertemuan selanjutnya. Hasil observasi kinerja guru pada pertemuan kedua 

dari pengamatan observer, guru sudah mengajarkan materi secara urut, 

tetapi dalam penjelasan guru terlalu cepat sehingga masih ada siswa yang 

belum paham tentang materi yang diajarkan. 
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c. Pertemuan ketiga 

Pada kegiatan awal guru sudah menyampaikan salam pembuka, berdo’a, 

mengabsen siswa dan melakukan apersepsi serta menyampaikan materi 

pembelajaran beserta tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pada 

kegiatan inti guru sudah mulai membagi kelompok-kelompok secara 

heterogen dan memberikan nomor pada setiap siswa untuk memulai model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. Setelah membentuk kelompok dan 

memberi nomor guru juga sudah memberi tugas pada masing-masing 

kelompok untuk dikerjakan. Pada pertemuan kedua ini guru sudah 

menguasai kelas dan pembelajaran berlangsung dengan baik. Pada 

kegiatan akhir atau penutup guru sudah memberikan kesimpulan terhadap 

pembelajaan yang sudah dilaksanakan. Sebelum guru memberikan 

pekerjaan rumah guru juga sudah membahas pekerjaan rumah yang 

diberikan pada pertemuan sebelumnya, kemudian guru memberikan 

pekerjaaan rumah lagi kepada masing-msaing siswa untuk dibahas pada 

pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan ketiga ini guru memberikan 

evaluasi untuk mengetahui hasil kerja siswa. Hasil observasi kinerja guru 

pada pertemuan ketiga dari pengamatan, guru sudah mengajarkan materi 

secara urut. 

Tabel Hasil Observasi Guru Siklus 2 

No Indikator Pert1 Pert2 Pert3 

YA TDK YA TDK YA TDK 

1. Guru membuka pelajaran 

dengan berdo’a, kemudian 

dilanjutkan apersepsi. 

√  √  √  

2. Guru menyampaikan materi 

pelajaran 

√  √  √  

3. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin 

dicapai 

 √  √  √ 

4. Guru menjelaskan tentang 

model pembelajaran 
Numbered Heads Together 

yang akan digunakan dalam 

pembelajaran. 

√  √  √  

5. Guru membagi siswa dalam 

kelompok heterogen 

√  √  √  

6. Guru membagi siswa dalam 

kelompok kecil kemudian 
duduk secara berpasangan 

 √  √ √  
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Lanjutan Tabel Observasi Guru Siklus 2 

No Indikator Pert1 Pert2 Pert3 

YA TDK YA TDK YA TDK 

7. Guru memberikan nomor 

pada setiap siswa dalam 

masing-masing kelompoknya 

dan memberikan lembar 
kerja 

√  √  √  

8. Guru memberi tugas pada 
masing-masing kelompok 

untuk   mengerjakan soal 

sesuai dengan materi yang 

diberikan 

 √  √ √  

9. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 
berinteraksi untuk berdiskusi 

menyamakan pendapat 

dengan kelompoknya 

masing-masing dan 
berinteraksi untuk berdiskusi 

dengan kelompok lain 

 √  √ √  

10. Guru dalam pembelajaran 

hanya sebagai pedoman 

pemandu jalannya diskusi 

kelompok penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together 

dan guru hanya sebagai 

pelurus kesalah pahaman 
siswa dalam menyampaikan 

hasil diskusi kelompok 

√  √  √  

11. Guru memanggil salah satu 

nomor untuk maju kedepan 

menyampaikan hasil kerja 

kelomponya 

√  √  √  

12. Guru menunjuk nomor yang 

lain lagi setelah ada 
tanggapan dari teman yang 

tidak maju 

√  √  √  

13. Guru bersama siswa 

menyimpulkan jawaban 

akhir dari penerapan model 

pembelajaran Numbered 
Heads Together 

 √  √  √ 

14. Guru bersama siswa 
menyimpulkan jawaban 

akhir dari penerapan model 

pembelajaran Numbered 

Heads Together 

 √ √  √  

15. Guru memberikan 

penghargaan dan semangat 
kepada siswa yang sudah 

maju ke dapan 

menyampaikan hasil kerja 

kelompoknya 

√  √  √  

16. Guru bertanya jawab tentang 
hal-hal yang belum diketahui 

siswa 

 √  √ √  
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Lanjutan Tabel Observasi Guru Siklus 2 

No Indikator Pert1 Pert2 Pert3 

YA TDK YA TDK YA TDK 

17. Guru memberikan pekerjaan 

rumah 

√   √ √  

18. Guru melakukan pengajaran 

materi secara runtut 

 √  √ √  

19. Guru menyampaikan 

informasi tentang materi 

yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya 

 √  √ √  

20. Guru dapat membimbing 

siswa dalam kerja kelompok 

 √  √ √  

 

4.2.2.5.4 Hasil Observasi Siswa 

Hasil  obsevasi  terhadap  kinerja  siswa  dilakukan pada siklus  2  

pertemuan  1, 2, dan 3. Hasil  tindakan  diperoleh  dari  hasil observasi pada 

kegiatan  pembelajaran yang  telah  dilaksanakan  oleh  siswa yaitu: 

a. Pertemuan pertama 

Pada kegiatan awal pelajaran sebelum dimulai siswa sudah 

mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran, siswa belum semua 

menanggapi apersepsi yang diberikan oleh guru dan siswa belum 

sepenuhnya memperhatikan penjelasan langkah-langkah penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. Pada kegiatan inti siswa masih malu 

untuk mulai bergabung dengan teman satu kelompoknya, tetapi siswa 

sudah menerima nomor yang berbeda-beda antara siswa satu dengan yang 

lainnya, dan siswa juga sudah mendapatkan soal untuk dikerjakan secara 

berkelompok. Dalam kegiatan inti ini siswa sudah menguasai cara 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT tetapi siswa masih 

merasa kebingungan. Pada kegiatan akhir siswa belum menyampaikan 

kesimpulan pembelajaran yang sudah dilaksanakan, tetapi guru juga sudah 

memberikan penghargaan kepada siswa yang mempunyai hasil kerja yang 

terbaik. Dan siswa sudah menerima pekerjaan rumah dari guru. 

b. Pertemuan kedua 

Pada kegiatan awal pelajaran sebelum dimulai siswa sudah 

mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran, siswa sudah 
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menanggapi apersepsi yang diberikan oleh guru dan siswa sudah 

memperhatikan penjelasan langkah-langkah penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. Pada kegiatan inti siswa sudah mulai 

bergabung dengan teman satu kelompoknya, siswa sudah menerima nomor 

yang berbeda-beda antara siswa satu dengan yang lainnya, dan siswa juga 

sudah mendapatkan soal untuk dikerjakan secara berkelompok. Dalam 

hasil kerja kelompok siswa masih malu untuk mengungkapkan pendapat 

dengan teman satu kelompoknya. Sedangkan dalam kegiatan inti ini siswa 

belum menguasai cara penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT sehingga siswa masih merasa kebingungan. Pada kegiatan akhir 

siswa belum menyampaikan kesimpulan pembelajaran yang sudah 

dilaksanakan, tetapi guru juga sudah memberikan penghargaan kepada 

siswa yang mempunyai hasil kerja yang terbaik. Sebelum pembelajaran 

usai dalam menyerahkan pekerjaan rumah yang sudah dikerjakan masih 

banyak siswa yang belum mengarjakan pekerjaan rumah yang diberikan 

oleh guru. Selain dari kegiatan tersebut pada hasil observasi kinerja siswa 

dari pengamatan observer, siswa kurang mendengarkan perintah apa yang 

diberikan oleh guru untuk mengerjakan tugas kelompok dan siswa masih 

malu untuk menyampaikan pendapatnya didepan kelas maupun kepada 

teman satu kelompok. 

c. Pertemuan ketiga 

Pada kegiatan awal pelajaran sebelum dimulai siswa sudah 

mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran, siswa sudah 

menanggapi apersepsi yang diberikan oleh guru dan siswa sudah 

memperhatikan penjelasan langkah-langkah penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. Pada kegiatan inti siswa sudah mulai 

bergabung dengan teman satu kelompoknya dan siswa sudah mulai 

memperhatikan penjelasan dari guru, siswa sudah menerima nomor yang 

berbeda-beda antara siswa satu dengan yang lainnya, dan siswa juga sudah 

mendapatkan soal untuk dikerjakan secara berkelompok. Dalam hasil kerja 

kelompok siswa sudah tidak malu untuk mengungkapkan pendapat dengan 
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teman satu kelompoknya. Sedangkan dalam kegiatan inti ini siswa sudah 

menguasai cara penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

sehingga siswa sudah tidak merasa kebingungan. Pada kegiatan akhir 

siswa belum menyampaikan kesimpulan pembelajaran yang sudah 

dilaksanakan, tetapi guru juga sudah memberikan penghargaan kepada 

siswa yang mempunyai hasil kerja yang terbaik. Sebelum pembelajaran 

usai dalam menyerahkan pekerjaan rumah siswa sudah sepenuhnya 

mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik. 

Berikut akan dijelaskan secara rinci hasil observasi siswa siklus 2. 

Tabel Hasil Observasi Siswa Siklus 2 
No Indikator Pert1 Pert2 Pert3 

YA TDK YA TDK YA TDK 

1. Siswa mempersiapkan diri 

untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran 

√  √  √  

2. Siswa memperhatikan 

penjelasan dari guru dan 

menanggapi apersepsi yang 
diberikan guru 

 √ √  √  

3. Siswa memperhatikan dan 
mendengarkan ketika guru 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 √ √  √  

4. Siswa memperhatikan 

tentang penjelasan langkah-

langkah Numbered Heads 
Together (NHT) yang 

disampaikan guru 

 √ √  √  

5. Siswa bergabung dengan 

kelompoknya masing-masing 

yang sudah ditentukan 

√   √ √  

6. Siswa berinteraksi berdiskusi 

dengan kelompoknya dan 

berinteraksi diskusi dengan 
kelompok lain 

 √  √  √ 

7. Siswa mendengarkan 
perintah yang diberikan oleh 

guru dan mendengarkan apa 

yang disampaikan guru 

terhadap hasil kerja 
kelompoknya. 

 √  √ √  

8. Siswa mendapat nomor dan 
lembar kerja kelompok 

sebagai bahan diskusi 

√  √  √  

9. Siswa duduk dengan 

kelompoknya membentuk 

lingkaran kecil 

 √ √  √  

10. Siswa bekerja bersama-sama 

menyatukan pendapat untuk 
mengerjakan soal yang telah 

diberikan 

 √ √  √  
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Lanjutan hasil observasi siswa siklus 2 

No Indikator Pert1 Pert2 Pert3 

YA TDK YA TDK YA TDK 

11. Siswa yang nomornya 

dipanggil harus siap untuk 

maju ke depan membacakan 

hasil kerja kelompok mereka 

√  √  √  

12. Siswa yang lain yang tidak 

ditunjuk harus memberikan 
tanggapan setelah ada 

temannya maju dan siswa 

yang lainnya mempersiapkan 

diri kalau nomornya 
dipanggil 

 √ √  √  

13. Siswa secara bersama-sama 

membuat kesimpulan dari 

dari hasil pembelajaran 

Numbered Heads Together  

 √  √ √  

14. Siswa secara bersama-sama 

menyimpulkan kembali 

materi pelajaran yang sudah 
diberikan 

√  √  √  

15. Siswa menerima 
penghargaan dan semangat 

dari guru 

√  √  √  

16. Siswa mempersiapkan 

pertanyaan tentang hal-hal 

yang kurang jelas dalam 

pelajaran yang sudah 
disampaikan 

 √ √  √  

17. Siswa mendapat pekerjaan 
rumah 

√   √ √  

18. Siswa mendengarkan 
penjelasan guru tentang 

materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya 

 √  √ √  

19. Siswa mendapat hasil belajar 

yang maksimal 

 √  √ √  

20. Siswa melakukan kerjasama 

dengan kelompok yang dapat 

menghasilkan sikap tekun, 
tanggung jawab, dan berani 

 √  √ √  

 

4.2.2.5.5 Hasil Observasi Motivasi Siswa 

Hasil  observasi  motivasi siswa  pada  siklus  2 yang terdiri dari 3 

pertemuan dari pengamatan observer siswa sudah mempunyai rasa tertarik pada 

pelajaran khususnya pada mata pelajaran IPA tentang peristiwa alam yang terjadi 

di bumi. Siswa juga sudah semangat untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

guru, dan lingkungan sekolah untuk belajar siswa sudah kondusif, tetapi dalam 

observasi motivasi siswa dalam siklus 2 sudah berhasil maksimal karena 

kekompakan  atau  kerjasama antar kelompok sudah terjalin dengan baik, siswa 
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sudah mampu bekerja mandiri dengan kelompoknya dengan penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) tidak perlu  

diarahkan oleh guru lagi dan guru hanya membimbing jalannya kerja kelompok. 

Ketika guru memberi pertanyaan  pada  siswa, perhatian  siswa dari  awal  proes  

pembelajaran mulai fokus terhadap penjelasan guru, siswa yang ditunjuk guru 

langsung menjawab dengan lancar. Saat  siswa menjawab soal  masalah,  siswa 

sudah  menjawab  dengan  media  yang sudah disediakan.  

Tabel Observasi Motivasi Siswa Siklus 2 

No Indikator Penilaian 

YA TDK 

1. Siswa mempunyai rasa tertarik pada mata pelajaran IPA √  

2. Siswa mempunyai keinginan  yang kuat terhadap hasil ulangan 

IPA supaya mendapat nilai yang bagus 

√  

3. Siswa mempunyai keinginan berfikir untuk mencari tahu tentang 

materi IPA yang diajarkan oleh guru 

√  

4. Siswa merasa terdorong untuk melaksanakan tugas tentang 

materi IPA yang diberikan oleh guru 

√  

5. Siswa merasa terdorong untuk mengerjakan setiap tugas tentang 

materi IPA yang diberikan oleh guru 

 √ 

6. Siswa mempunyai rasa senang setiap ada mata pelajaran IPA √  

7. Siswa merasa membutuhkan ilmu pengetahuan tentang IPA  √ 

8. Siswa mempunyai keinginan berfikir untuk mencari tahu tentang 
materi IPA dengan belajar membaca 

 √ 

9. Siswa menjadi senang  belajar IPA setelah dibentuk kerja 
kelompok 

√  

10. Siswa menjadi senang belajar IPA dengan materi yang 
disampaikan diselingi dengan diskusi 

√  

11. Siswa menjadi bersemangat belajar IPA dengan menggunakan 
model pembelajaran yang diterapkan oleh guru 

√  

12. Siswa mempunyai semangat untuk mencari tahu jawaban dari 
tugas yang diberikan oleh guru dengan berdiskusi kelompok 

√  

13. Siswa menjadi senang belajar IPA dengan pembelajaran yang 
menggunakan media belajar yang mendukung 

√  

14. Siswa mempunyai keinginan berfikir untuk mencari tahu tentang 
materi IPA dengan belajar melakukan pengamatan gambar yang 

diberikan oleh guru 

√  

15. Siswa menjadi bersemangat belajar IPA dengan menggunakan 

model pembelajaran yang diterapkan oleh guru melalui 

pemberian nomor 

√  

16. Siswa menjadi senang dengan belajar berdiskusi daripada 

dengan ceramah 

√  

17. Siswa menjadi menguasai materi IPA yang diajarkan oleh guru 

setelah menggunakan model pembelajaran yang diberikan 

√  

18. Dengan pemberian hadiah siswa menjadi lebih giat untuk 

mengikuti dan belajar tentang materi IPA 

√  

19. Siswa menjadi senang mengikuti pelajaran dengan suasana 

sekolah yang nyaman 

√  

20. Siswa menjadi senang belajar IPA di kelas dengan ruangan yang 

bersih 

 √ 
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4.3.6.5 Refleksi 

 Berdasar hasil observasi siklus 2 dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT maka didapat refleksi dari siklus 2 sebagai berikut: 

a. dalam proses belajar mengajar guru sudah melaksanakan langkah-langkah 

pembelajaran dengan baik dan urut sesuai dengan langkah yang sudah 

disiapkan sebelum proses pembelajarn berlangsung. 

b. selama proses pembelajaran sudah terlakasana interaksi antara siswa 

dengan guru, siswa dengan sesama siswa kelompok lain, dan siswa sudah 

mulai berani untuk menyampaikan pendapat di depan kelas. 

c. Kekurangan pada siklus sebelumnya pada siklus 2 ini sudah mengalami 

peningkatan dan pembelajaran sudah terlaksana dengan maksimal. 

4.3 Analisis Data  

 Dalam sub bab ini akan disajikan hasil analisis data hasil belajar siklus 1 

dan siklus 2, serta data hasil motivasi siswa siklus 1 dan siklus 2. 

4.3.1 Hasil Analisis Data 

 Dalam  tindakan  ini  dilakukan  evaluasi  hasil  belajar  untuk  mengukur 

sejauh mana pemahaman siswa dalam menerima dan menguasai materi  

pembelajaran  menggunakan  model  pembelajaran  NHT  (Numbered  Heads  

Together)  pada siklus 1 yaitu diskusi kelompok dengan kepala bernomor dan 

menggunakan alat peraga untuk memecahkan soal masalah yang diberikan oleh 

guru. Adapun  indikator  yang  ingin  dicapai  adalah 1) Membuat skema daur air, 

2)Menjelaskan tentang skema daur air, 3) Memahami pengaruh kegiatan manusia 

terhadap daur air, dan 4) Menyebutkan cara menghemat air (sudah terlampir 

dalam RPP). Berikut adalah hasil evaluasi siswa Kelas 5 SD  Negeri  Danyang  02  

Kabupaten Grobogan dalam pembelajaran IPA menggunakan model pembelajaran 

NHT (Numbered Heads Together)  pada Tabel 4.4 halaman selanjutnya. 
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Tabel 4.4 

Rekapitulasi Skor Hasil Belajar Siklus 1 

No Skor  Siklus 1 

Jumlah siswa % 

1. ≤55 0 0% 

2. 57-67 3 18,8% 

3. 68-78 8 25% 

4. 79-88 16 46,9% 

5. 90-100 3 9,4% 

Jumlah  32 

Nilai rata-rata 78,5 

Nilai tertinggi 100 

Nilai terendah  62 

 

Berdasarkan  Tabel  4.4  siswa  yang  mencapai  ketuntasan  belajar 

(KKM=70) adalah  siswa yang mendapat nilai ≤55 tidak ada dengan persentase 

0%, nilai 57-67 sebanyak 3 siswa dengan persentase 18,8%, nilai 68-78 sebanyak 

8 siswa dengan persentase 25%, nilai 79-88 sebanyak 16 siswa dengan persentase 

46,9%, dan nilai 90-100 sebanyak 3 siswa dengan persentase 9,4%, . Dengan nilai 

tertingi 100 dan nilai terendah 62, sehingga di dapat rata-rata nilai dalam siklus 1 

sebesar 78,5. 

Berdasarkan  Kriteria  Ketuntasan  Minimal  (KKM=70)  data  hasil 

perolehan nilai siklus 1 pertemuan 1  dapat disajikan dalam bentuk Tabel 4.5 

berikut. 

Tabel 4.5 

Ketuntasan  Hasil  Belajar Siklus I 

No Kriteria ketuntasan Jumlah siswa 

Jumlah (%) 

1. Tuntas ≥70 26 81,25% 

2. Belum tuntas <70 6 18,75% 

 Jumlah  32 100% 

 

Ketuntasan  belajar  siswa  Siklus  1  dapat  diketahui  bahwa  siswa  yang 

memiliki nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM=70) sebanyak 6 

siswa  dengan persentase 18,75%,  sedangkan  yang  sudah  mencapai  ketuntasan  

minimal sebanyak  26  siswa  dengan  persentase  81,25%.  
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Kerena  hasil  nilai siswa  belum memenuhi  indikator  hasil  yaitu  80%  

dari  keseluruhan  siswa  Kelas  5  maka peneliti melakukan tindakan perbaikan 

pada siklus 2.  

4.3.2 Hasil Analisis Motivasi  

 Dalam  tindakan  ini  dilakukan  pengamatan dari observer untuk  

mengukur sejauh mana motivasi siswa selama proses pembelajaran pada siklus 

1pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3 berlangsung dengan menggunakan  

model  pembelajaran  NHT  (Numbered  Heads  Together). Berikut adalah hasil 

motivasi siswa Kelas 5 SD  Negeri 2 Danyang Kabupaten Grobogan dalam  

pembelajaran  IPA  menggunakan model pembelajaran NHT (Numbered Heads 

Together)  pada Tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4.6 

Hasil Kategori Motivasi Siswa Siklus 1 

No Kategori Frekuensi 

(siswa) 

% 

1. Sangat Tinggi 22 68,75% 

2. Tinggi  8 25% 

3. Sedang  2 6,25% 

4. Rendah  0 0% 

5. Sangat Rendah 0 0% 

Jumlah  32 100% 

Rata-Rata 73,8 

   

 Dari data motivasi di atas diketahui bahwa 22 siswa yang mempunyai 

motivasi belajar sangat tinggi dengan persentase 68,75%, 8 siswa yang 

mempunyai motivasi belajar tinggi dengan persentase 25%, 2 siswa yang 

mempunyai motivasi belajar sedang dengan persentase 6,25%, dan tidak ada 

siswa yang mempunyai motivasi rendah dan sangat rendah dengan jumlah rata-

rata nilai motivasi siswa  sebesar dalam pembelajaran siklus 1 pada mata pelajaran 

IPA. 

4.3.3 Hasil Analisis Kinerja Guru  

Dalam sub bab ini akan dibahas hasil kerja guru dalam menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT siklus 1 pada Tabel 4.7 halaman selanjutnya. 
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Tabel 4.7 

Hasil Kinerja Guru dalam Menerapkan Model  

Pembelajaran Kooperatif tipe NHT pada Siklus 1 

Kegiatan mengajar 

Siklus 1 

Jumlah aspek 

yang 

dilaksanakan 

Jumlah aspek 

yang belum 

dilaksanakan 

Jumlah 

keseluruhan aspek 

Pertemuan Pertama 15 6 21 

Pertemuan Kedua 18 3 21 

Pertemuan Ketiga 18 3 21 

 

 Dari tabel di atas dapat dilihat kinerja guru dalam menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT mengalami peningkatan dari pertemuan 

pertama indikator yang sudah dilaksanakan 15 item, pertemuan kedua 18 item, 

dan prtemuan ketiga 18 item. Dengan jumlah aspek per item adalah 21 indikator. 

4.3.4 Hasil Analisis Motivasi Siswa 

Dalam sub bab ini akan dibahas hasil kerja motivasi siswa dalam 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT siklus 1. 

Tabel 4.8 

Hasil Motivasi Siswa dalam Menerapkan Model  

Pembelajaran Kooperatif tipe NHT pada Siklus 1 

Kegiatan mengajar 

Siklus 1 

Jumlah aspek 

yang 

dilaksanakan 

Jumlah aspek 

yang belum 

dilaksanakan 

Jumlah 

keseluruhan aspek 

Pertemuan Pertama 16 4 20 

Pertemuan Kedua 17 3 20 

Pertemuan Ketiga 17 3 20 

 

 Dari tabel di atas dapat dilihat hasil motivasi siswa dalam menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT mengalami peningkatan dari pertemuan 

pertama indikator yang sudah dilaksanakan 16 item, pertemuan kedua 17 item, 

dan prtemuan ketiga 17 item. Dengan jumlah aspek per item adalah 20 indikator. 

Dalam  tindakan  ini  dilakukan  evaluasi  hasil  belajar  untuk  mengukur 

sejauh mana pemahaman siswa dalam menerima dan menguasai materi  

pembelajaran  menggunakan  model  pembelajaran  NHT  (Numbered  Heads  

Together)  pada siklus 2 yaitu diskusi kelompok dan menggunakan alat peraga 

untuk memecahkan soal masalah yang diberikan oleh guru. Adapun  indikator  

yang  ingin  dicapai  adalah 1) Menyebutkan contoh peristiwa alam yang terjadi di 
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bumi, 2) Menjelaskan masing-masing contoh kegiatan yang dapat mengubah 

permukaan bumi, 3) Menyebutkan cara mencegah peristiwa alam yang terjadi 

dibumi, dan 4) Menyebutkan akibat dari kegiatan yang dapat mengubah 

permukaan bumi (sudah terlampir dalam RPP). Berikut adalah hasil evaluasi 

siswa Kelas 5 SD  Negeri  2 Danyang Kabupaten Grobogan dalam pembelajaran  

IPA  menggunakan model pembelajaran NHT (Numbered Heads Together)  pada 

Tabel 4.9 halaman berikut. 

Tabel 4.9 

Rekapitulasi Skor Hasil Belajar Siklus 2 

No Skor  Siklus 2 

Jumlah siswa % 

1. ≤68 0 0% 

2. 69-76 6 18,8% 

3. 77-84 11 34,4% 

4. 85-92 13 40,6% 

5. 93-100 2 6,25% 

Jumlah  32 

Nilai rata-rata 84,4 

Nilai tertinggi 100 

Nilai terendah  71 

 

Berdasarkan  Tabel  4.9  di atas siswa  yang  mencapai  ketuntasan  belajar 

(KKM=70) yaitu siswa yang mendapat nilai ≤68 tidak ada dengan persentase 0%, 

nilai 69-76 sebanyak 6 siswa dengan persentase 18,8%, nilai 77-84 sebanyak 11 

siswa dengan persentase 34,4%, nilai 85-92 sebanyak 13 siswa dengan persentase 

40,6%, nilai 93-100 sebanyak 2 siswa dengan persentase 6,25%. Dengan nilai 

tertingi 100 dan nilai terendah 71, sehingga didapat rata-rata nilai dalam siklus 2 

yaitu 84,4. 

Berdasarkan  Kriteria  Ketuntasan  Minimal  (KKM=70)  data  hasil 

perolehan nilai siklus 2 dapat disajikan dalam bentuk Tabel 4.10 berikut. 

Tabel 4.10 

Ketuntasan  Hasil  Belajar Siklus 2 

No Kriteria ketuntasan Jumlah siswa 

Jumlah (%) 

1. Tuntas ≥70 32 100% 

2. Belum tuntas <70 0 0% 

 Jumlah  32 100% 
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Ketuntasan  belajar  siswa  Siklus  2  dapat  diketahui  bahwa nilai  siswa 

sudah memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM=70) sebanyak 32 siswa  

atau  100%. 

 Dalam  tindakan  ini  dilakukan  pengamatan dari observer untuk  

mengukur sejauh mana motivasi siswa selama proses pembelajaran siklus 2 pada 

pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3 berlangsung dengan menggunakan  

model  pembelajaran  NHT  (Numbered  Heads  Together). Berikut adalah hasil 

motivasi siswa Kelas 5 SD  Negeri 2 Danyang Kabupaten Grobogan dalam  

pembelajaran  IPA  menggunakan model pembelajaran NHT (Numbered Heads 

Together)  pada Tabel 4.11 berikut. 

Tabel 4.11 

Hasil Kategori Motivasi Siswa Siklus 2 

No Kategori Frekuensi 

(siswa) 

% 

1. Sangat Tinggi 26 81,25% 

2. Tinggi  6 18,75% 

3. Sedang  0 0% 

4. Rendah  0 0% 

5. Sangat Rendah 0 0% 

Jumlah  32 100% 

Rata-Rata 74,7 

 

 Dari data motivasi di atas diketahui bahwa 26 siswa yang mempunyai 

motivasi belajar sangat tinggi dengan persentase 81,25%, 6 siswa yang 

mempunyai motivasi belajar tinggi dengan persentase 18,75%, dan tidak ada 

siswa yang mempunyai motivasi sedang, rendah dan sangat rendah dalam 

pembelajaran siklus 2 pada mata pelajaran IPA. 

Hasil kinerja guru dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT pada siklus 2 dapat dilihat pada Tabel 4.12 halaman selanjutnya. 
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Tabel 4.12 

Hasil Kinerja Guru dalam Menerapkan  

Model Pembelajaran Kooperatif tipe NHT pada Siklus 2 

Kegiatan mengajar 

Siklus 1 

Jumlah aspek 

yang 

dilaksanakan 

Jumlah aspek 

yang belum 

dilaksanakan 

Jumlah 

keseluruhan aspek 

Pertemuan Pertama 20 1 21 

Pertemuan Kedua 21 0 21 

Pertemuan Ketiga 21 0 21 

 

 Dari tabel di atas dapat dilihat kinerja guru dalam menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT mengalami peningkatan dari pertemuan 

pertama aspek yang sudah dilaksanakan 20 item, pertemuan kedua 21 item, dan 

prtemuan ketiga 21 item. Dengan jumlah aspek per item adalah 21 indikator. 

Hasil kinerja motivasi siswa dalam menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT siklus 2 adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.13 

Hasil Motivasi Siswa dalam Menerapkan Model  

Pembelajaran Kooperatif tipe NHT pada Siklus 2 

Kegiatan mengajar 

Siklus 2 

Jumlah aspek 

yang 

dilaksanakan 

Jumlah aspek 

yang belum 

dilaksanakan 

Jumlah 

keseluruhan aspek 

Pertemuan Pertama 18 2 20 

Pertemuan Kedua 19 1 20 

Pertemuan Ketiga 19 1 20 

 

 Dari tabel di atas dapat dilihat hasil motivasi siswa dalam menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT mengalami peningkatan dari pertemuan 

pertama indikator yang sudah dilaksanakan 18 item, pertemuan kedua 19 item, 

dan prtemuan ketiga 19 item. Dengan jumlah aspek per item adalah 20 indikator. 

4.3 Analisis Deskriptif Komparatif  

 Berdasarkan hasil tindakan dapat diketahui terjadi peningkatan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA di Kelas 5 SD Negeri 2 Danyang  

Kabupaten Grobogan. Perbandingan hasil belajar siswa disajikan dalam Tabel 

4.14 halaman selanjutnya. 
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Tabel 4.14 

Destribusi Frekuensi Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 5  

pada Pra Siklus, Siklus 1, dan Siklus 2 

Ketuntasan Pra siklus Siklus 1 Siklus 2 

F % F % F % 

Tuntas  21 65,25% 26 81,25% 32 100% 

Belum tuntas 11 34,275% 6 18,75% 0 0% 

Jumlah  32 100% 32 100% 32 100% 

Nilai tertinggi 100 100 100 

Nilai terendah  35 62 71 

Nilai rata-rata 72,25 78,5 84,4 

  

 Dari tabel di atas diketahui hasil belajar mengalami peningkatan  dilihat 

dari kegiatan pra siklus jumlah siswa yang tuntas sebanyak 21 siswa dengan 

persentase 65,3%, siswa yang tidak tuntas sebanyak 11 siswa dengan persentase 

34,3%, siklus 1 jumlah siswa yang tuntas sebanyak 26 siswa dengan persentase 

81,25%, siswa yang tidak tuntas sebanyak 6 siswa dengan persentase 18,75%, dan 

siklus 2 sebanyak 32 siswa tuntas dalam belajar dengan persentase 100%. Hal ini 

dapat di lihat pada diagram berikut. 

 

Gambar 4.3 Destribusi Frekuensi Hasil Belajar IPA Pra Siklus, Siklus 1, Siklus 2 
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Tabel 4.15  

Persentase Peningkatan Motivasi  Siswa  

pada Pra Siklus, Siklus 1 dan Siklus 2 

No Kategori Frekuensi 

(pra 

siklus) 

% Frekuensi 

(sklus 1) 

% Frekuensi 

(2) 

% 

1. Sangat 

Tinggi 

0 0% 22 68,6% 26 81,3% 

2. Tinggi 10 31,3% 8 25% 6 18,6% 

3. Sedang 16 50% 2 6,25% 0 0% 

4. Rendah  4 12,5% 0 0% 0 0% 

5. Sangat 

Rendah  

2 6,25% 0 0% 0 0% 

Rata-Rata 54,5 73,8 74,7 

Jumlah  32 

Persentase  100% 

 

 Dari data motivasi di atas dijelaskan bahwa motivasi siswa meningkat dari 

kegiatan pra siklus, siklus 1, dan siklus 2, sebagai berikut: motivasi sebelum pra 

siklus tidak ada siswa yang memiliki motivasi dalam kategori sangat tinggi, 10 

siswa yang memiliki motivasi dalam kategori tinggi, 16 siswa yang memiliki 

motivasi dalam kategori sedang, 4 siswa yang memiliki kategori rendah, dan 2 

siswa yang memiliki kategori sangat rendah, pada siklus 1 sebanyak 22 siswa 

yang memiliki kategori motivasi sangat tinggi, sebanyak 8 siswa yang memiliki 

kategori motivasi tinggi, sebanyak 2 siswa yang memiliki kategori motivasi 

sedang, dan tidak ada siswa yang termasuk dalam kategori rendah dan sangat 

rendah, pada siklus 2 terdapat sebanyak 26 siswa yang memiliki kategori motivasi 

sangat tinggi, sebanyak 6 siswa dalam kategori motivasi tinggi, dan tidak ada 

siswa dalam kategori sedang, rendah maupun sangat rendah. Untuk mengetahui 

terjadinya peningkatan dapat dilihat pada diagram halaman selanjutnya. 
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Gambar 4.4 Persentase Peningkatan Motivasi Siswa pada Pra siklus, Siklus 1 dan 

Siklus 2 

4.3.1 Hubungan antara Variabel 

Dalam sub bab ini akan dijelaskan hasul hubungan antara variabel 

motivasi dan hasil belajar,  Uji Linieritas Variabel Motivasi dan Hasil Belajar, dan 

korelasi antara motivasi dan hasil belajar. 

4.3.1.1  Uji Normalitas Variabel Motivasi dan Hasil Belajar 

 Hasil uji normalitas pada variabel motivasi dan hasil belajar ditunjukan 

pada Tabel 4.15 (terlampir). 

 Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 4.15 (terlampir) pada siklus 1 

sudah jelas terlihat pada kolom Kolmogorov-Smirnov, bahwa nilai signifikasi 

untuk hasil  motivasi sebesar 0,111 dan nilai signifikasi hasil belajar sebesar 

0,053. Dikatakan apabila variabel motivasi dan hasil belajar normal apabila 

seluruh variabel lebih dari taraf signifikasi yang sudah ditentukan yaitu α= 0,05. 

Sedangkan uji normalitas motivasi dan hasil belajar pada siklus 2 dapat dilihat 

pada Tabel 4.16 (terlampir). Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel siklus 2 

terlihat pada kolom Kolmogorov-Smirnov diketahui bahwa nilai signifikasi untuk 

hasil  motivasi sebesar 0,059 dan nilai signifikasi hasil belajar sebesar 0,070. 
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Dikatakan variabel motivasi dan hasil belajar sudah normal apabila seluruh 

variabel lebih dari taraf signifikasi yaitu α= 0,05. 

4.3.1.2 Uji Linearitas Variabel Motivasi dan Hasil Belajar 

Hasil uji normalitas pada variabel motivasi dan hasil belajar ditunjukan 

pada Tabel 4.17 (terlampir). Berdasarkan hasil uji linearitas pada tabel siklus 1 

terdapat nilai signifikasi sebesar 0,43. Maka dapat diketahui bahwa hubungan 

variabel motivasi (Y1) dan hasil belajar (Y2) sudah linear karena taraf signifikasi 

kurang dari 0,05. Sedangkan berdasarkan hasil uji linearitas pada Tabel 

4.18(terlampir)  siklus 2 terdapat nilai signifikasi sebesar 0,49 sudah linear karena 

taraf signifikasi kurang dari 0,05. Maka dapat diketahui bahwa hubungan variabel 

motivasi (Y1) dan hasil belajar (Y2) sudah liniear karena taraf signifikasi sudah 

menunjukan nilai kurang dari 0,05. 

4.3.1.3 Korelasi Antara Motivasi dan Hasil Belajar 

  Berdasarkan dari output uji korelasi product moment  siklus 1, terdapat 

koefisien korelasinya yaitu 0,758 > dari r tabel 0,356, sehingga ho ditolak dan ha 

diterima, yang berarti dalam hal tersebut terdapat hubungan antara motivasi dan 

hasil belajar dengan koefisien 0,758 yang termasuk dalam tingkat hubungan yang 

kuat. Berdasarkan dari output uji korelasi product moment  siklus 2, terdapat 

koefisien korelasinya yaitu 0,817 > dari r tabel 0,356, sehingga ho ditolak dan ha 

diterima, yang berarti terdapat hubungan antara motivasi dan hasil belajar dengan 

koefisien 0,817 yang termasuk dalam tingkat hubungan yang kuat. Sehingga dapat 

disimpulkan semakin tinggi motivasi siswa dalam belajar semakin tinggi pula 

hasil belajar siswa yang akan diperoleh. (Pada siklus 1 terlampir pada Tabel 4.19 

dan siklus 2 terlampir pada Tabel 4.20). 

 

4.3.1.2 Hasil Uji Hipotesis 

a. Hasil uji hipotesis setelah dilaksanakan tindakan adalah sebagai berikut: 

motivasi siswa Kelas 5 SDN 2 Danyang Kabupaten Grobogan dalam mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam meningkat karena dapat di lihat dari 

hasil pra siklus sangat tinggi dengan presentase 0%, 10 siswa memiliki 

motivasi tinggi dengan presentase 31,25%, 16 siswa memiliki motivasi 
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sedang dengan presentase 50%, 4 siswa memiliki motivasi rendah dengan 

presentase 12,5%, 2 siswa memiliki motivasi sangat rendah dengan 

presentase 6,25%. Siklus 1 bahwa 22 siswa yang mempunyai motivasi 

belajar sangat tinggi dengan presentase 68,75%, 8 siswa yang mempunyai 

motivasi belajar tinggi dengan presentase 25%, 2 siswa yang mempunyai 

motivasi belajar sedang dengan presentase 6,25%, dan tidak ada siswa 

yang mempunyai motivasi rendah dan sangat rendah, dan siklus 2 bahwa 

26 siswa yang mempunyai motivasi belajar sangat tinggi dengan 

presentase 81,25%, 6 siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi 

dengan presentase 18,75%, dan tidak ada siswa yang mempunyai motivasi 

sedang, rendah dan sangat rendah 

b. Hasil belajar siswa Kelas 5 SDN 2 Danyang Kabupaten Grobogan dalam 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together  dikatakan 

meningkat yaitu dapat dilihat dari data hasil belajar pra siklus, siklus 1, 

dan siklus 2 yaitu nilai rata-rata yang didapatkan siswa sebelum tindakan 

adalah 72,25. Sebanyak 21 siswa dari 32 siswa yang dapat menguasai 

materi pembelajaran sebesar 65,625%  ke atas atau yang mendapat nilai 70 

ke atas. Sedangkan 11 siswa nilainya kurang dari 70 sebesar 34,4%, 

sehingga belum tuntas dalam belajar. KKM nilai yang ditetapkan adalah 

70 dan target yang ingin dicapai adalah 100%. Nilai  tertinggi  yang  

berhasil  di  dapatkan  oleh  siswa  sebelum  tindakan adalah  100 

sedangkan  nilai  terendahnya  adalah  35. Pada siklus 1 jumlah siswa yang 

tuntas sebanyak 26 siswa dengan persentase 81,25%, siswa yang tidak 

tuntas sebanyak 6 siswa dengan persentase 18,75%, dan siklus 2 sebanyak 

32 siswa sudah tuntas dalam belajar dengan persentase 100% dalam hal 

tersebut hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT  mempunyai peningkatan. 

c.  Pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa Kelas 5 SD pada pelajaran 

IPA dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 
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Heads Together (NHT) yaitu dilihat dengan menggunakan uji Product 

Moment untuk mengetahui korelasi antara motivasi dan hasil belajar 

siswa. Di mana ada keterkaitan antara motivasi dan hasil belajar setiap 

siklus. Dengan pengujian tersebut bisa dilihat adanya hubungan antara 

motivasi, hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT di setiap siklus. 

d.  cara penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together (NHT) pada pelajaran IPA dapat meningkatkan motivasi siswa 

Kelas 5 SD dengan langkah penerapan pembelajaran pembentukan 

kelompok yang sudah dilaksanakan oleh guru, yang dimana dalam model 

ini siswa akan menjdai aktif dan guru bisa menilai motivasi belajar siswa 

selama proses pembelajaran. Dalam hal ini motivai yang dihasilkan 

meningkat yang dilihat dari tingkat kenaikan nilai motivasi setiap siklus. 

e. cara penarapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together (NHT) pada pelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa Kelas 5 SD diukur dari hasil kerja kelompok dengan langkah 

pembelajaran dalam bentuk pembagian kelompok yang sudah 

dilaksanakan oleh guru. Guru sudah melakukan pembagian kelompok 

menjadi 4 kelompok. Tiap-tiap orang dalam kelompok diberi nomor  dan 

mendapat soal dari guru untuk dikerjakan bersama dengan kelompoknya 

masing-masing. Dengan penarapan model kooperatif tipe NHT dapat 

dilihat hasil belajar siswa yang meningkat pada setiap siklusnya. 

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian   

  Berikut  adalah  pembahasan  hasil  penelitian  sebelum  tindakan  yang 

dilakukan di Kelas 5 SDN 2 Danyang Kecamatan Purwodadi Kabupaten 

Grobogan  ditemukan  bahwa  tingkat  pemahaman  siswa  masih  rendah,  hal  ini 

disebabkan siswa diberikan pemahaman tentang materi melalui metode ceramah 

saja yang dilakukan oleh guru, sehingga siswa hanya berangan-angan, tanpa 

memperlihatkan sesuatu atau hal yang nyata yang  ada  di  sekitar lingkungan  

siswa atau dengan gambar yang berkaitan dengan materi.  Proses  pembelajaran  
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sebelum  tindakan menunjukkan  bahwa  siswa  masih  pasif,  karena  tidak  diberi  

respon  yang menantang.  Siswa  masih  bekerja  secara  individual,  tidak  tampak  

kreatif  siswa maupun  gagasan  yang  muncul. Siswa terlihat jenuh dan bosan 

tanpa semangat karena  pembelajaran  selalu  monoton  sehingga  nilai  rata-rata  

pelajaran  IPA rendah. Nilai rata-rata yang didapatkan siswa sebelum tindakan 

adalah 72,25. Sebanyak 21 siswa dari 32 siswa yang dapat menguasai materi 

pembelajaran sebesar 65,625%  ke atas atau yang mendapat nilai 70 ke atas. 

Sedangkan 11 siswa nilainya kurang dari 70 sebesar 34,4%, sehingga belum 

tuntas dalam belajar. KKM nilai yang ditetapkan adalah 70 dan target yang ingin 

dicapai adalah 100%. Nilai  tertinggi  yang  berhasil  di  dapatkan  oleh  siswa  

sebelum  tindakan adalah  100 sedangkan  nilai  terendahnya  adalah  35.  Untuk 

motivasi yang diperoleh pra siklus bahwa tidak ada siswa yang memiliki motivasi 

sangat tinggi dengan persentase 0%, 10 siswa memiliki motivasi tinggi dengan 

persentase 31,25%, 16 siswa memiliki motivasi sedang dengan persentase 50%, 4 

siswa memiliki motivasi rendah dengan persentase 12,5%, 2 siswa memiliki 

motivasi sangat rendah dengan persentase 6,25%.  

Adanya  perbandingan  yang signifikan  antara  jumlah  siswa  yang  tuntas  

dan  tidak  tuntas  karena  siswa  yang sudah  mencapai  ketuntasan  sudah  dapat  

menangkap  materi  yang  disajikan  oleh guru  walaupun  hanya  dengan  

ceramah  saja,  karena  siswa  yang sudah tuntas ini  memang mempunyai  daya  

tangkap  yang  lebih  dibandingkan  teman-temannya  yang  lain walaupun  hanya  

dengan  mendengarkan  saja,  sedangkan siswa  yang  belum tuntas mereka belum  

bisa  menangkap  materi  yang  disajikan  oleh  guru  hanya  dengan  ceramah saja 

karena daya tangkap mereka rendah jika hanya mendengarkan saja, sehingga 

diperlukan  tindakan yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

untuk meningkatan  pemahaman  belajar  siswa  didapatkan  dari  hasil  perolehan 

nilai siklus 1 dan 2. Pada siklus 1 jumlah siswa yang tuntas sebanyak 26 siswa 

dengan persentase 81,25%, siswa yang tidak tuntas sebanyak 6 siswa dengan 

persentase 18,75%, dan siklus 2 sebanyak 32 siswa sudah tuntas dalam belajar 

dengan persentase 100%. Sedangkan motivasi dari siklus 1 sebanyak 22 siswa 

yang memiliki kategori motivasi sangat tinggi, sebanyak 8 siswa yang memiliki 
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kategori motivasi tinggi, sebanyak 2 siswa yang memiliki kategori motivasi 

sedang, dan tidak ada siswa yang termasuk dalam kategori rendah dan sangat 

rendah, pada siklus 2 terdapat sebanyak 26 siswa yang memiliki kategori motivasi 

sangat tinggi, sebanyak 6 siswa dalam kategori motivasi tinggi, dan tidak ada 

siswa dalam kategori sedang, rendah maupun sangat rendah. Dengan demikian 

hasil belajar IPA pada Kelas 5 SDN 2 Danyang Kabupaten Grobogan Tahun 

Pelajaran 2012/2013 mengalami peningkatan yang dilihat dari peningkatan pra 

siklus, siklus 1 dan siklus 2 terus mengalami peningkatan hasil belajar hingga 

hasil belajar dapat tercapai maksimal. 

Hal tersebut terbukti pada penelitian yang dilakukan oleh Winarti dengan 

judul penggunaan metode NHT (Numbered Heards Together) dapat 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar IPA siswa Kelas 5 SD Negeri 

Banyumudal 2 Kabupaten Wonosobo Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012. 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas yang menggunakan model 

Kemmis dan Mc Taggart dengan langkah perencanaan, tindakan,pengamatan, 

refleksi yang dilaksanakan dengan dua siklus. Pada siklus 1 terdiri dari dua 

pertemuan, sedangkan siklus 2 terdiri dari tiga pertemuan. Teknik analisis data 

yang digunakan dengan menggunakan menggunakan teknik analisis data 

prosentase .Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah terjadi peningkatan 

keaktifan dan untuk mata pelajaran IPA Kelas 5 Semester 2 Tahun Pelajaran 

20011/2012. Melalui metode pembelajaran NHT (Numbered Heads Together) 

yang akan dilanjutkan oleh peningkatan hasil belajar yang dapat dilihat pada 

ketuntasan pada siklus 1 dan siklus 2 peneliti memberikan patokan KKM = 65 

siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM=65) dari 32 siswa 

sebanyak 17 siswa atau 53,13% tuntas dan sebanyak 15 siswa atau 46,87 % belum 

tuntas. Nilai rata-ratanya adalah 66,25 sedangkan nilai tertinggi adalah 88 dan 

nilai terendahnya adalah 52 dan II sebanyak 36 siswa atau 100% dari jumlah 

siswa mencapai ketuntasan. Siklus II siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM=65) sebanyak 32 siswa atau 100% dan tidak ada siswa yang 

mendapatkan nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal. Nilai rata-ratanya 

adalah 79,75 sedangkan nilai tertinggi adalah 100 dan nilai terendahnya adalah 
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68. Dalam hal ini peneliti telah berhasil menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dengan patokan KKM=65. 

4.4 Implikasi Hasil Penelitian 

 Dalam penelitian tindakan kelas ini, implikasi yang di dapat adalah 

sebagai berikut: 

a. guru sudah melaksanakan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together dengan materi pembelajaran “daur air dan 

peristiwa alam di Indonesia” semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 di 

SD Negeri 2 Danyang Kabupaten Grobogan dengan pelaksanaan 

tindakan yang terdiri dari 2 siklus dan setiap siklus terdiri dari 3 kali 

pertemuan. 

b. siswa sudah mengikuti pembelajaran dengan baik selama proses 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT pada siklus 1 dan siklus 2, serta sudah meningkatkan motivasi dan 

hasil belajar secara maksimal. 
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