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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kondisi Awal Subjek Penelitian 

 Penelitian dilakukan di kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 1 Pojok semester 2 

tahun pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 31 orang siswa yang terdiri dari 20 

siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. Untuk itu peneliti melakukan observasi 

terhadap kerjasama dan hasil belajar siswa. Berdasarkan observasi kerjasama 

sebelum dilakukan tindakan pembelajaran, data yang diperoleh peneliti adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 16 

Hasil Observasi Kerjasama Pra siklus Siswa Kelas 4 SD Negeri 1 Pojok  

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 

No. Skor Kerjasama Jumlah siswa (f) Persentase (%) 

1. 76 – 100 5 16,2% 

2. 51 – 75  13 41,9% 

3. 25 – 50 13 41,9% 

 

 Hasil kerjasama pra siklus yaitu skor 76 – 100 frekuensi 5 siswa 

persentase 16,2%. Skor 51 – 75  frekuensi 13 siswa persentase 41,9%. Skor 25 – 

50 frekuensi 13 siswa, persentase 41,9%. Berdasarkan skor kerjasama pada Tabel 

16 didapat kategori kerjasama siswa sebagai berikut. 

Tabel 17 

Kategori Kerjasama Pra siklus Siswa Kelas 4 SD Negeri 1 Pojok  

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 

No. Kategori Kerjasama Jumlah siswa (f) Persentase (%) 

1. Tinggi 5 16,2% 

2. Sedang 13 41,9% 

3. Rendah 13 41,9% 

   

Dari Tabel 18 digambarkan kategori tinggi frekuensi 5 siswa persentase 

16,2%. Kategori sedang  frekuensi 13 siswa persentase 41,9%. Kategori rendah 

frekuensi 13 siswa  persentase 41,9%.  
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  Rendahnya kerjasama dalam pembelajaran IPA dipengaruhi oleh kurangnya 

penekanan dalam kerjasama kelompok yang dikarenakan oleh guru belum 

menciptakan suasana belajar yang kondusif pada saat diskusi kelompok. Dalam 

kerja kelompok biasanya tugas hanya dikerjakan oleh siswa yang berkemampuan 

tinggi, diskusi kelas juga didominasi oleh siswa yang berkemampuan tinggi. 

Belum adanya saling membantu antara anggota kelompok, serta belum seluruh 

anggota kelompok menyampaikan pendapatnya.  

 Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap nilai ulangan harian siswa 

pada mata pelajaran IPA, masih banyak siswa memperoleh nilai di bawah KKM 

(65), dan hasil belajar siswa tergolong rendah. Berdasarkan hasil belajar siswa 

yang rendah, peneliti berupaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD 

Negeri 1 Pojok semester 2 pada mata pelajaran IPA. Peneliti memutuskan untuk 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads 

Together) dalam mengajarkan materi Sumber Daya Alam Lingkungan dan 

Teknologi. 

Berdasarkan hasil observasi dengan guru kelas hasil belajar siswa dapat 

dilihat  dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 18 

Hasil Belajar IPA Pra Siklus Siswa Kelas 4 SD Negeri 1 Pojok  

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 

Nilai Siswa Jumlah siswa (f) Prosentae (%) 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

1 

3 

7 

2 

1 

3,2% 

9,7% 

22,6% 

6,4% 

3,2% 

65-70 17 54,8% 

Rata-rata 58,7 

Nilai Tertinggi 70 

Nilai maksimum 60 

   

  Berdasarkan Tabel 15 terlihat bahwa hasil belajar IPA siswa kelas 4 

semester 2 SD Negeri 1 Pojok rendah. Terlihat dari nilai 40 – 41 frekuensi 1 

siswa, persentase 3,2%. Nilai 45-49 frekuensi 3 siswa, persentase 9,7%. Nilai 50-
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54 frekuensi 7 siswa, persentase 22,6%. Nilai 55-59 frekuensi 2 siswa, persentase 

6,4%. Nilai 60-64 frekuensi 1 siswa, persentase 3,2%. Nilai 64-70 frekuensi 17 

siswa, persentase 54,8%. Nilai rata-rata kelas hanya 58,7, nilai rata-rata kelas 

tersebut juga belum mencapai KMM. Nilai tertinggi 70 dan nilai terendah 40.  

  Berdasarkan Tabel 15 didapatkan jumlah ketuntasan hasil belajar siswa 

yang digambarkan dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 19 

Ketuntasan Hasil Belajar Pra Siklus Siswa Kelas 4 SD Negeri 1 Pojok  

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 

Kategori Keterangan Frekuensi (f) Persentase (%) 

Tuntas ≥65 17 54,9% 

Tidak Tuntas <65 14 45,1% 

Jumlah 31 100% 

   

  Berdasarkan Tabel 16 dapat diketahui siswa yang tuntas belajar dengan nilai 

di atas KKM (65) yaitu 17 siswa dengan persentase 54,9%. Sedangkan siswa yang 

belum tuntas belajar dengan nilai di bawah KKM yaitu 14 siswa dengan 

persentase 45,1%.  

 Seteleh dilakukan observasi lebih lanjut, rendahnya hasil belajar IPA siswa 

kelas 4 semester 2 SD Negeri 1 Pojok dikarenakan rendahnya pemahaman siswa 

tentang materi pembelajaranan. Rendahnya pemahaman siswa dikarenakan 

kurangnya kerjasama siswa dalam kegiatan kelompok,  guru kurang menciptakan 

suasana belajar yang kondusif yaitu monoton dalam kegiatan pembelajaran dan 

sering hanya menggunakan metode ceramah, sehingga siswa kurang tertarik 

dalam pembelajaran dan kurang adanya tanggung jawab dalam menyelesaikan 

tugas. Tugas hanya diselesaikan oleh siswa yang berkemampuan tinggi. Sehingga 

kurangnya interaksi dan saling membantu antar siswa. Hal tersebut menyebabkan 

kerjasama dan hasil belajar rendah. 

 Dengan diperolehnya data kerjasama dan hasil belajar siswa yang masih 

rendah dari kelas 4 Semester 2 SD Negeri 1 Pojok Tahun Pelajaran 2012/2013, 

maka peneliti melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Dalam penelitian di 

SD Negeri 1 Pojok peneliti bekerja sama dengan guru kelas menggunakan model 
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pembelajaran kooperatif tipe NHT. Peneliti melakukan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) ini dalam 2 siklus dengan 6 kali pertemuan dalam pembelajaran. Sebelum 

melakukan tindakan atau model pembelajaran. Dilakukannya uji validitas, uji 

reliabilitas dan tingkat kesukaran soal. Agar soal evaluasi dapat memenuhi uji 

kelayakan soal. Hasil uji validitas, reabilitas dan taraf kesukaran telah dijelaskan 

pada Bab III. 

4.2 Siklus 1 

 Siklus 1 terdiri dari perencanaan tindakan, dilanjutkan dengan pelaksanaan 

tindakan yang terdiri dari 3 kali pertemuan. Berikut akan dijelaskan rinciannya. 

4.2.1.Perencanaan Tindakan 

 Perencanaan tindakan pada siklus 1 terdiri dari tiga  pertemuan, yaitu 

pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. Dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) ini diharapkan 

dapat meningkatkan kerjasama dan hasil belajar IPA pada siswa kelas 4 SD 

Negeri 1 Pojok. Adapun tahap perencanaan yaitu pertama melakukan observasi 

untuk memperoleh data awal tentang kerjasama dan hasil belajar siswa. Kemudian 

melakukan validasi instrument evaluasi yang dilakukan di kelas 5 SD Negeri 1 

Pojok semester 2 Tahhun ajaran 2012/2013. 

 Berdasarkan informasi dari guru kelas 4 SD Negeri 1 Pojok, maka 

dilakukan diskusi dengan guru kelas 4 SD Negeri 1 Pojok mengenai materi yang 

akan disajikan serta alat penunjang belajar yang diperlukan. Sebelum memulai 

pertemuan 1, maka peneliti menyiapkan alat yang digunakan dalam proses belajar 

mengajar. Diantaranya adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), daftar 

presensi siswa, lembar kerja siswa, lembar observasi kerjasama siswa, lembar 

observasi respon siswa, lembar observasi kinerja guru, nomor yang digunakan 

dalam model kooperatif tipe NHT, buku pembelajaran, alat peraga atau media 

yang digunakan  untuk menunjang penyampaian pembelajaran. Serta ruang atau 

lokasi pembelajaran yang berlangsung di ruang kelas 4. Peneliti merancang 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk pertemuan siklus 1 dengan 

Kompetensi Dasar Menjelaskan hubungan antara Sumber Daya Alam dengan 

lingkungan. Pada pertemuan 1 materi yang akan dibahas yaitu tentang 



81 
 

mengelompokkan benda berdasarkan bahan dasarnya dan menyebutkan hasil 

sumber daya alam dari lingkungan laut, sungai, hutan, tambang. Pada pertemuan 2 

akan membahas materi tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan 

sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pada pertemuan 3 akan 

membahas tentang hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan. Pada 

tahap akhir pertemuan 3, siswa diberi soal evaluasi sebagai tes evaluasi siklus 1 

untuk mengukur hasil belajar pada siklus 1. 

4.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

1) Pertemuan 1 

 Pelaksanaan tindakan siklus I pertemuan I dilaksanakan pada hari Senin, 25 

Maret 2013 pukul 07.35-08.45 WIB. Proses pembelajaran dilaksanakan oleh guru 

kelas 4 yaitu Ibu Dina Widoningrum, S.Pd dan observer Bapak Solikin, S.Pd. 

a. Kegiatan Awal 

      Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada pertemuan 1 diawali dengan guru 

mengucapkan salam, mengajak siswa  berdoa, serta mempresensi siswa untuk 

mengetahui siswa yang tidak hadir di kelas pada hari itu. Kemudian guru 

menyampaikan apersepsi kepada siswa, menyampaikan materi yang akan 

dipelajari serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Dilanjutkan dengan 

memotivasi  siswa untuk merangsang keingintahuan siswa tentang materi 

pembelajaran.  

b. Kegiatan Inti 

      Setelah kegiatan awal dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan 

inti. Guru menyampaikan sekilas materi tentang pengertian sumber daya alam. 

Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang contoh-contoh sumber daya 

alam yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian guru membagi siswa menjadi 6 

kelompok beranggotakan 5 orang siswa. Karena jumlah siswa 31 orang maka 

salah satu kelompok berjumlah 6 siswa. Kemudian siswa bergabung dengan 

tim/anggota masing-masing yang telah ditentukan, dan tiap anggota kelompok 

diberi nomor 1-5. Sedangkan satu kelompok yang beranggotakan 6 kelompok 

mendapat nomor 1-6. Siswa dalam kelompok diberi pertanyaan dalam lembar 

kerja tentang mengidentifikasi benda berdasarkan bahan dasarnya kemudian 
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mengindentifikasi berdasarkan hasil sumber alam tersebut berdasarkan lingkungan 

asalnya. Siswa bekerjasama dalam kelompok, berpikir bersama, menyatukan 

pendapatnya agar memperoleh jawaban yang paling tepat dari soal yang 

diberikan. Guru  memanggil salah satu nomor, kemudian siswa yang nomornya 

dipanggil, menyampaikan hasil kerjasama kelompok mereka dan 

mempresentasikannya untuk seluruh kelas. Siswa dari kelompok lain memberikan 

tanggapan dan bertanya terhadap hasil diskusi kelompok lain. Setelah diskusi 

selesai, siswa dibimbing oleh guru untuk menyimpulkan hasil diskusi yang telah 

dilakukan dan meluruskan kesalahpahaman kemudian memberi penguatan. 

c. Kegiatan Akhir 

 Guru menilai hasil yang diperoleh masing-masing kelompok kemudian 

memberikan penghargaan bagi kelompok yang berhasil dan memberikan motivasi 

pada kelompok yang kurang berhasil. dan menyampaikan sekilas materi yang 

akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. 

2) Pertemuan 2 

 Pelaksanaan tindakan siklus 1 pertemuan 2 dilaksanakan pada hari Rabu, 27 

Maret 2013 pukul 09.00-10.10 WIB. Proses pembelajaran dilaksanakan oleh guru 

kelas 4 yaitu Ibu Dina Widoningrum, S.Pd dan observer Bapak Solikin, S.Pd. 

a. Kegiatan Awal  

 Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada pertemuan 1 diawali dengan guru 

mengucapkan salam, mengajak siswa  berdoa, serta mempresensi siswa untuk 

mengetahui siswa yang tidak hadir di kelas pada hari itu. Guru mengingatkan 

materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian guru 

menyampaikan apersepsi kepada siswa tentang sumber daya alam yang tidak 

dapat diperbaharui, “Apakah emas dan bensin lama-lama akan habis apabila 

dipakai terus menerus?” Siswa menjawab dengan antusias. Dianjutkan dengan 

menyampaikan materi yang akan dipelajari serta menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti 

 Pada kegiatan inti Siswa melakukan tanya jawab dengan guru tentang 

sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya. Siswa menyimak sekilas 
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penjelasan guru dengan peta konsep, membaca buku paket, tentang macam-

macam sumber daya alam (sumber daya alam kekal, dapat diperbaharui dan tidak 

dapat diperbaharui). Siswa bergabung dengan tim/anggota masing-masing yang 

telah ditentukan pada pertemuan sebelumnya. Guru memberi nomor 1-5 pada 

setiap anggota tim/kelompok dan kelompok yang beranggotakan 6 orang 

mendapat nomor 1-6. Siswa dalam kelompok diberi pertanyaan dalam lembar 

kerja tentang tentang macam-macam sumber daya alam (sumber daya alam kekal, 

dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui). Siswa bekerjasama dalam 

kelompok, berpikir bersama, menyatukan pendapatnya agar memperoleh jawaban 

yang paling tepat dari soal yang diberikan. Siswa dipanggil guru dengan 

menyebutkan nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya dipanggil, 

menyampaikan hasil kerjasama kelompok mereka dan mempresentasikannya 

untuk seluruh kelas. Siswa dari kelompok lain diberi kesempatan untuk 

memberikan tanggapan dan bertanya terhadap hasil diskusi kelompok lain. Pada 

akhir kegiatan diskusi, siswa dibimbing oleh guru untuk menyimpulkan hasil 

diskusi yang telah dilakukan dan meluruskan kesalahpahaman. 

c. Kegiatan Akhir 

 Guru menilai hasil yang diperoleh masing-masing kelompok kemudian 

memberikan penghargaan bagi kelompok yang berhasil dan memberikan motivasi 

pada kelompok yang kurang berhasil. Guru menyampaikan sekilas materi yang 

akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. 

3) Pertemuan 3 

 Pelaksanaan tindakan siklus 1 pertemuan 3 dilaksanakan pada hari Kamis, 

28 Maret 2013 pukul 07.00-08.10 WIB. Proses pembelajaran dilaksanakan oleh 

guru kelas 4 yaitu Ibu Dina Widoningrum, S.Pd dan observer Bapak Solikin, 

S.Pd. 

a. Kegiatan Awal 

 Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada pertemuan 1 diawali dengan guru 

mengucapkan salam, mengajak siswa  berdoa, serta mempresensi siswa untuk 

mengetahui siswa yang tidak hadir di kelas pada hari itu. Guru menyampaikan 

apersepsi dengan melakukan tanya jawab dengan siswa siswa, “Saat kalian 
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bernafas, apa yang kalian hirup? Bagaimana jika udara di lingkungan kita 

tercemar?”. Siswa menanggapi apersepsi yang disampaikan oleh guru. 

Dilanjutkan dengan menyampaikan materi yang akan dipelajari serta 

menyampaikan tujuan pembelajaran.  

b. Kegiatan Inti 

 Siswa menyimak penjelasan guru tentang hubungan sumber daya alam 

dengan lingkungan mengaitkan peristiwa yang sering terjadi di lingkungan 

sekitar. Siswa bergabung dengan tim/anggota masing-masing yang telah 

ditentukan. Guru memberi nomor 1-5 pada setiap anggota tim/kelompok dan 

nomor 1-6 pada kelompok yang beranggotakan 6 orang. Siswa bergabung dengan 

kelompoknya masing-masing. Siswa dalam kelompok diberi pertanyaan dalam 

lembar kerja sebagai bahan diskusi kelompok tentang akibat kerusakan 

lingkungan terhadap sumber daya alam. Siswa bekerjasama dalam kelompok, 

berpikir bersama, menyatukan pendapatnya agar memperoleh jawaban yang 

paling tepat dari soal yang diberikan. Siswa dipanggil guru dengan menyebutkan 

nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya dipanggil, berdiri dan mencoba 

untuk menyampaikan hasil kerjasama kelompok mereka dan 

mempresentasikannya untuk seluruh kelas. Siswa dari kelompok lain diberi 

kesempatan untuk memberikan tanggapan dan bertanya terhadap hasil diskusi 

kelompok lain. Siswa dibimbing oleh guru untuk menyimpulkan hasil diskusi 

yang telah dilakukan. Guru melakukan tanya jawab tentang akibat kerusakan 

lingkungan terhadap sumber daya alam. Guru memberikan kesempatan pada 

siswa yang masih mengalami kesulitan untuk bertanya. Guru meluruskan 

kesalahpahaman dan memberi penguatan. 

c. Kegiatan Akhir 

 Guru menilai hasil yang diperoleh masing-masing kelompok kemudian 

memberikan penghargaan bagi kelompok yang berhasil dan memberikan motivasi 

pada kelompok yang kurang berhasil. Guru memberikan soal evaluasi untuk 

siklus I. Guru menyampaikan sekilas materi yang akan disampaikan pada 

pertemuan berikutnya. 
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4.2.3 Observasi  

 Observasi atau pengamatan dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan. 

peneliti dibantu oleh salah satu guru di SD tersebut untuk melakukan pengamatan.  

Pengamatan dilakukan dari siklus 1, pertemuan 1, 2 dan 3 dari awal sampai akhir  

pembelajaran dengan mengisi lembar observasi yang telah disediakan. 

Pengamatan dilakukan untuk mengamati aktivitas guru dan siswa selama proses 

pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Dari hasil lembar 

observasi tersebut dapat diketahui apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan 

selama pembelajaran berlangsung. Observasi terdiri dari observasi kinerja guru, 

observasi siswa, dan observasi kerjasama siswa. Observasi kerjasama akan 

dijelaskan pada sub bab hasil tindakan siklus 1. 

4.2.3.1 Observasi Kinerja Guru dalam Pemebelajaran IPA Menggunakan 

Model Kooperatif Tipe NHT 

1) Pertemuan 1 

 Hasil observasi kinerja guru menyatakan bahwa kegiatan pembelajaran 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) 

pada siklus 1 pertemuan 1 sudah sesuai dengan rancangan yang sudah 

direncanakan, namun masih terdapat sedikit kekurangan pada pertemuan 1 dan 

pertemuan 2. Pada pertemuan 1 yaitu dari 20 item terdapat 15 item telah 

dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran dan 5 item belum terlaksana 

dengan baik. Pada siklus 1 pertemuan 1 pada kegiatan awal guru sudah melakukan 

apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan menyampaikan langkah 

model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together). Pada kegiatan inti semua 

sintak sudah terlaksana dengan baik. Pada kegiatan akhir, guru juga sudah 

membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi kelompok. Guru sudah 

membimbing siswa untuk saling mebagiken ide, guru menggunakan penomoran, 

media yang tepat serta lembar kerja siswa. Jadi dapat diketahui bahwa dalam 

pelaksanaan siklus 1, pertemuan 1 masih terdapat kekurangan yaitu terdapat pada 

item belum belum menciptakan diskusi kelas yang komunikatif, belum 

menumbuhkan kerjasama dan keberanian siswa dalam menyatakan pendapat, 

belum menggunakan media dan guru belum meningkatkan hasil belajar siswa. Hal 
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ini dikarenakan guru belum menguasai model pembelajaran yang baru diterapkan 

dalam pembelajaran di kelas tersebut sedangkan peningkatan hasil belajar belum 

diketahui karena belum mengedakan evaluasi pada siklus 1 pertemuan 1. 

Selanjutnya akan dilakukan pelaksanaan siklus 1 pertemuan 2, maka implementasi 

model pembelajaran kontekstual dengan aktivitas guru dapat dilihat pada Tabel 

18. 

2) Pertemuan 2 

 Berdasarkan lembar observasi kinerja guru terhadap model kooperatif tipe 

NHT (Numbered Heads Together) pada siklus 1 pertemuan 2. Hasil observasi 

menyatakan bahwa kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

koopertif tipe NHT (Numbered Heads Together) pada siklus 1 pertemuan 2 

dengan hasil yang lebih baik dibandingkan pada pertemuan 1. Dari 20 item guru 

telah melaksanakan 16 item telah terlaksana dengan baik dan 4 item belum 

terlaksana dengan baik. Item yang telah dilaksanakan oleh guru yaitu dalam 

kegiatan awal guru telah menyampaikan apersepsi, tujuan pembelajaran, dan 

langkah NHT (Numbered Heads Together). Pada kegiatan inti yaitu pada 

eksplorasi, elaboasi, dan konfirmas guru sudah melaksanakan sintaks model 

kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together). Pada kegiatan akhir guru sudah 

membimbing siswa menyimpulkan hasil diskusi, namun belum ada evaluasi. Guru 

sudah membimbing siswa untuk saling mebagiken ide, guru menggunakan 

penomoran, media yang tepat serta lembar kerja siswa. Jadi dapat diketahui bahwa 

dalam pelaksanaan siklus 1, pertemuan 2 sudah cukup baik, namun masih terdapat 

kekurangan dan perlu diperbaiki pada pertemuan berikutnya yaitu terdapat pada 

item  belum menumbuhkan kerjasama pada sebagian besar siswa, belum optimal 

dalam menumbuhkan diskusi kelas yang komunikatif dalam pembelajaran, dan 

belum mengetahui peningkatan hasil belajar siswa karena belum diadakan tes 

evaluasi. Pada observasi siklus 1 pertemuan 2 ini ada yang mengalami 

peningkatan dan ada juga yang mengalami penurunan. Sehingga perlu dilakukan 

siklus 1 pertemuan 3 untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada 

pertemuan 2. 
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3) Pertemuan 3 

      Setelah itu dilakukan siklus 1 pertemuan 3. Berdasarkan  hasil observasi 

kinerja guru dalam penerapan model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads 

Together) diperoleh penilaian dari observer terhadap pelaksanaan siklus 1 

pertemuan 3. Item yang telah dilaksanakan oleh guru yaitu dalam kegiatan awal 

guru telah menyampaikan apersepsi, tujuan pembelajaran, dan langkah NHT 

(Numbered Heads Together). Pada kegiatan inti yaitu pada eksplorasi, elaboasi, 

dan konfirmas guru sudah melaksanakan sintaks model kooperatif tipe NHT 

(Numbered Heads Together). Pada kegiatan akhir guru sudah membimbing siswa 

menyimpulkan hasil diskusi dan sudah ada evaluasi. Guru sudah membimbing 

siswa untuk saling mebagiken ide, guru menggunakan penomoran, media yang 

tepat serta lembar kerja siswa. Hasil observasi menyatakan bahwa kegiatan 

pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tipe NHT(Numbered Heads 

Together) pada siklus 1 pertemuan 3 memperoleh nilai yang lebih baik dari 

pertemuan sebelumnya, namun juga masih perlu perbaikan. Jadi dapat diketahui 

bahwa hal-hal yang masih perlu diperhatikan pada observasi aktivitas guru pada 

siklus 1 adalah menumbuhkan kerjasama pada siswa dalam pembelajaran melalui 

model pembelajaran koopertaif tipe NHT(Numbered Heads Together). 

 Dilihat dari data observasi aktivitas guru pada siklus 1 masih terdapat 

kekurangan dan hal-hal yang harus diperbaiki. Hasil pengamatan siklus 1 bisa 

digunakan sebagai acuan untuk melakukan pengamatan pada  siklus 2. Serta hal-

hal yang masih kurang dalam siklus 1 dapat diperbaiki pada siklus 2. Dibawah ini 

rekap dari hasil observasi kinerja guru dalam menerapkan model kooperatif tipe 

NHT (Numbered Heads Together) pada kelas 4 dalam pembelajaran IPA dari 

siklus 1 pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. 
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Tabel 20 

Rekap Hasil Observasi Kinerja Guru dalam Pembelajaran IPA  

Melalui Penerapan Model Kooperatif Tipe NHT Siklus 1 

 

No Aspek yang diamati 
Pert 1 Pert 2 Pert 3 

Ya  Tdk Ya Tdk Ya Tdk 

 

1. 

2. 

3. 

Kegiatan Awal 

Guru melakukan apersepsi 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan cakupan materi. 

Guru menjelasknan langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe 

NHT. 

 

√ 

√ 

√ 

  

√ 

√ 

√ 

  

√ 

√ 

√ 

 

 

 

4. 

5. 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

Guru menyampaikan materi pelajaran. 

Penomoran (Numbering) 

Guru membagi siswa dalam kelompok secara heterogen (aspek 

sintakmatik). 

 

 

√ 

 

√ 

  

 

√ 

 

√ 

  

 

√ 

 

√ 

 

6. Guru memberikan penomoran pada setiap siswa (aspek sintakmatik) √  √  √  

 

7. 

Elaborasi 

Pengajuan Pertanyaan (Questioning) 

Guru mengajukan pertanyaan berupa tugas yang terkait dengan 

materi yang akan disampaikan (aspek sintakmatik). 

√  √  √  

8. Berfikir Bersama (Heads Together) 

Guru membimbing siswa dalam kelompok, untuk berfikir bersama, 

mempertimbangkan berbagai pendapat dari anggota kelompoknya, 

untuk dapat mengerjakan tugas yang telah diberikan (aspek 

sintakmatik) 

√  √  √  

9. Pemberian Jawaban (Answering) 

Guru memanggil salah satu nomor siswa untuk menyampaikan hasil 

diskusi kelompok (aspek sintakmatik). 

√  √  √  

 

10. 

Konfirmasi 

Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya 

dan memberikan pendapat (aspek sintakmatik). 

√  √  √  

11. 

 

 

12. 

Kegiatan Akhir 

Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan (aspek sintakmatik). 

Guru memberikan soal evaluasi (aspek sintakmatik). 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

13. Guru membimbing siswa untuk berbagi ide, bertukar pendapat, dan 

saling membantu dengan anggota kelompok (aspek sistem sosial). 

√  √  √  

14. Guru membimbing siswa untuk berinteraksi dengan anggota 

kelompok lain dalam diskusi kelas yang komunikatif (aspek sistem 

sosial). 

 √  √ √  

15. Guru memanggil satu nomor untuk menyampaikan hasil diskusi, 

sehinggam menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesiapan bagi 

setiap anggota kelompok untuk menguasai hasil diskusi (aspek 

prinsip reaksi). 

√  √  √  

16. Guru menggunakan penomoran kepada siswa (aspek sistem 

pendukung). 

√  √  √  

17. Guru menggunakan media yang tepat sesuai dengan materi 

pembelajaran (aspek sistem pendukung). 

 √ √  √  

18. Guru menggunakan Lembar Kerja Siswa (aspek sistem pendukung). √  √  √  

19. Guru memberikan soal evaluasi untuk mengetahui peningkatkan 

hasil belajar siswa (aspek dampak instruksional). 

 √  √ √  

20. Guru mengajarkan kerjasama, tanggung jawab dan keberanian siswa 

(aspek dampak pengiring) 

 √  √ √  

 Jumlah 15 5 16 4 20 0 
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 Dari Tabel 20 merupakan hasil dari observasi aktivitas guru pada siklus 1 

pertemuan 1, 2, dan 3.  Hasil observasi menunjukkan perolehan skor tertinggi 

pada pertemuan 3 yaitu dengan 20 item terlaksana dengan baik. Hasil observasi 

juga menunjukkan masih ada 5 item belum terlaksana dengan baik pada 

pertemuan 1 dan 4 item pada siklus 2. Kekurangan dan kelebihan pada observasi 

aktivitas guru sebagai perbaikan pada siklus berikutnya.  

4.3.2.2 Observasi Respon Siswa 

 Adapun untuk mengetahui kegiatan siswa selama pembelajaran berlangsung 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads 

Together) maka juga dilakukan observasi terhadap respon siswa terhadap 

pembelajaran IPA dalam penerapan model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads 

Together). Observasi respon siswa terhadap model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT (Numbered Heads Together) dilakukan pengamatan pada setiap kelompok 

pada pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. 

a. Pertemuan 1 

 Berdasarkan hasil penilaian observer terhadap respon siswa (terlampir) 

selama mengikuti pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

(Numbered Heads Together) pada siklus 1 pertemuan 1 dengan melakukan 

pengamtan pada setiap item. Item 1 yaitu siswa bergabung dengan kelompok yang 

ditentukan secara heterogen telaksana oleh kelompok 1-6. Item 2 yaitu masing-

masing siswa mendapat nomor telah terlaksana oleh seluruh kelompok. Item 3 

yaitu siswa menerima pertanyaan juga sudah terlaksana oleh semua kelompok. 

Item 4 yaitu siswa berpikir bersama, menyatukan pendapat terlaksana oleh 3 

kelompok. Item 5 yaitu siswa yang dipanggil nomornya menyampaikan hasil 

siskusi dilaksanakan oleh 4 kelompok. Item 6, 7 dan 8 yaitu memberikan 

tanggapan, menyimpulkan dan berinteraksi dilaksanakan oleh 4 kelompok, item 9 

interaksi dengan kelompok lain dilaksanakan 3 kelompok. Item 10 tanggung 

jawab siswa dilaksanakan oleh 5 kelompok. Item 11 saling membantu 

dilaksanakan 3 kelompok, item 12 dan 13 siswa menggunakan nomor dan 

mengerjakan lembar kerja dilaksanakan oleh seluruh kelompok, item 14 

peningkatan hasil belajar belum diketahui karena belum diadakan evaluasi. Item 
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15 yaitu kerjasama siswa hanya dilaksanakan oleh 2 kelompok. Jadi dapat 

diketaui bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki pada pertemuan berikutnya. Hal-

hal yang perlu diperbaiki pada siklus 1 pertemuan 2 ini adalah diskusi kelas yang 

komunikatif belum berjalan dengan baik, berpikir bersama, memberikan 

tanggapan, siswa yang pandai belum seluruhnya membantu siswa yang kurang 

pandai,kerjasama siswa dalam kelompok yang masih kurang. Kekurangan-

kekurangan tersebut akan diperbaiki pada pertemuan 2. 

b. Pertemuan 2 

 Berdasarkan hasil penilaian observer terhadap aktivitas siswa (terlampir) 

selama mengikuti pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

(Numbered Heads Together) pada siklus 1 pertemuan 2 memperoleh nilai yaitu 

pada item 1 siswa bergabung dengan kelompok, 2 penomoran, 3 pengajuan 

pertanyaan, 12 siswa menggunakan nomor, dan 13 siswa mengerjakan lembar 

kerja siswa tetap yaitu dilaksanakan oleh seluruh kelompok. Item soal nomor 4 

berpikir bersama, 5 pemberian jawaban, 6 memberikan tanggapan, 7 

menyimpulkan hasil diskusi, 8 dilaksanakan oleh 5 kelompok. Item 9 siswa 

melakukan diskusi kelas yang komunikatif dilaksanakan 4 kelompok, item 10 

siswa yang ditunjuk nomornya harus siap menyampaikan hasil diskusi kelompok 

dilaksanakan 6 kelompok, item 11 siswa yang pandai membantu siswa yang 

kurang pandai  dilaksanakan 4 kelompok, item 14 belum diketahui hasil belajar 

karena belum ada evaluasi, item 15 dilaksanakan oleh 3 kelompok. Terdapat 

beberapa item yang belum terlaksana yaitu kerjasama siswa masih kurang dan 

hasil belajar siswa belum diketahui karena belum adanya tes evaluasi. Jadi dapat 

diketaui bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki pada pertemuan berikutnya. Hal-

hal yang perlu diperbaiki pada siklus 1 pertemuan 2 ini adalah diskusi kelas yang 

komunikatif belum berjalan dengan baik, berpikir bersama, memberikan 

tanggapan, kerjasama siswa dalam kelompok yang masih kurang. Kekurangan-

kekurangan tersebut akan diperbaiki pada pertemuan 3. 
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c. Pertemuan 3 

 Berdasarkan observasi respon siswa pada 1 pertemuan 3 (terlampir) 

diperoleh hasil penilaian observer terhadap respon siswa selama mengikuti 

pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads 

Together) memperoleh nilai yaitu item 1 siswa bergabung dengan kelompok, 2 

penomoran, 3 pengajuan pertanyaan, 4 berpikir bersama telah dilaksanakan oleh 6 

kelompok. Item 5 pemberian jawaban dilaksanakan oleh 5 kelompok, item 6 

memberikan tanggapan dilaksanakan 6 kelompok, item 7 menyimpulkan hasil 

diskusi dilaksanakan oleh 5 kelompok. Item 8 siswa berinteraksi dan saling 

membantu dilaksanakan oleh 6 kelompok, item 9 siswa melakukan diskusi kelas 

yang komunikatif dilaksanakan oleh 5 kelompok, item 10 yaitu siswa yang 

ditunjuk nomornya harus siap menyampaikan hasil diskusi kelompok 

dilaksanakan oleh 6 kelompok, item 11 siswa yang pandai membantu siswa yang 

kurang pandai dilaksanakan oleh 5 kelompok, item 12 siswa menggunakan 

nomor, 13 siswa mengerjakan lembar kerja siswa, 14 siswa memeperoleh hasil 

belajar yang baik didapat oleh 6 kelompok, item 15 yaitu siswa menunjukkan 

keterampilan kerjasama dilaksanakan oleh 5 kelompok. Jadi dapat diketahui 

bahwa masih ada kekurangan dalam aktivitas siswa pada siklus 1 pertemuan 3 

yaitu diskusi kelas masih kurang dan kerjasama siswa dalam kelompok masih 

rendah. Rekap hasil observasi respon siswa terhadap model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) pada siklus 1 dapat dilihat pada 

tabel berikut. 
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Tabel 21 

Rekap Hasil Observasi Respon Siswa Terhadap Pembelajaran IPA 

dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT pada Siklus 1 

No  Aspek yang diamati 

Jumlah item yang dilaksanakan siswa 

Pert 1 Pert 2 Pert 3 

Kelompok 

yang 

melaksana-

kan item 

Kelompok 

yang 

melaksana-

kan item 

Kelompok 

yang 

melaksana-

kan item 

f % f % f % 

1 Penomoran (Numbering) 

Siswa bergabung dengan kelompoknya masing-

masing  

6 100 6 100 6 100 

2 Masing-masing siswa mendapat nomor 6 100 6 100 6 100 

3 Pengajuan Pertanyaan (Questioning) 

Siswa menerima pertanyaan berupa tugas yang 

berkaitan dengan materi pembelajaran. 

6 100 6 100 6 100 

4 Berfikir Bersama (Heads Together) 

Siswa bekerjasama, berpikir bersama, 

menyatukan pendapat untuk menyelesaikan 

tugas yang diberikan. 

3 50 4 66 5 83 

5 Pemberian Jawaban (Answering) 

Siswa yang dipanggil nomornya menyampaikan 

hasil diskusinya. 

4 66 4 66 5 83 

6 Siswa memberi tanggapan dari hasil diskusi 

kelompok lain yang telah disampaikan di depan 

kelas. 

4 66 5 83 6 100 

7 Siswa bersama-sama menyimpulkan materi 

pembelajaran yang telah dipelajari 
4 66 5 83 5 83 

8 Siswa berinteraksi, saling membantu, dengan 

anggota kelompok dalam diskusi kelompok 
4 66 5 83 5 83 

9 Siswa berinteraksi dengan anggota kelompok 

lain dalam diskusi kelas yang komunikatif. 
3 50 4 66 5 83 

10 Siswa yang ditunjuk nomornya harus 

menyampaikan hasil diskusi, sehingga 

menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan 

kesiapan bagi setiap anggota kelompok untuk 

menguasai hasil diskusi . 

5 66 5 83 5 83 

11 Siswa yang pandai membantu siswa yang 

kurang pandai agar semua menguasai materi. 
3 50 4 66 5 83 

12 Siswa menggunakan nomor dalam kegiatan 

pembelajaran. 
6 100 6 100 6 100 

13 Siswa mengerjakan Lembar Kerja Siswa. 6 100 6 100 6 100 

14 Siswa mendapat hasil belajar yang baik pada tes 

evaluasi. 
0 0 0 0 5 83 

15 Siswa menunjukkan sikap kerjasama dan 

tanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran. 
2 33 3 50 5 66 
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 Hasil observasi respon siswa juga menunjukkan masih ada item yang belum 

dilaksanakan dengan baik oleh siswa. Kekurangan dan kelebihan pada observasi 

respon siswa sebagai perbaikan pada siklus berikutnya. 

4.2.4 Hasil Tindakan Siklus 1 

  Hasil tindakan siklus 1 membahas tentang hasil dari penelitian yang 

dilakukan pada siklus 1 yaitu hasil observasi kerjasama yang dilakuakan pada tiap 

pertemuan yaitu pertemuan 1, pertemuan 2 dan pertemuan 3 dan hasil belajar pada 

akhir siklus yaitu pada pertemuan 3. 

4.2.4.1 Hasil Observasi Kerjasama Siswa 

 Observasi kerjasama siswa dilakukan pada setiap pertemuan. Hasil 

kerjasama siswa diperoleh dari lembar observasi kerjasama siswa (terlampir) yang 

diambil dari indikator keterampilan kooperatif yang terdiri dari 9 aspek 

keterampilan kerjasama meliputi menggunakan kesepakatan, menghargai 

kontribusi, mengambil giliran dan berbagi tugas, berada dalam kelompok, berada 

dalam tugas, mendorong partisipasi, mengundang orang lain, menyelesaikan tugas 

tepat waktu dan menghargai perbedaan individu. 

 Analisis hasil penelitian dilakukan setelah pelaksanaan pembelajaran 

kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) diperoleh hasil observasi 

terhadap kerjasama siswa. Observasi dilakukan oleh observer dan hasil observasi 

kerjasama siklus 1 dapat dilihat pada tebel berikut. 

Tabel 22 

Hasil Observasi Kerjasama Siswa Kelas 4  

SDN 1 Pojok Semester 2 Tahun pelajaran 2012/2013 Siklus 1 Pertemuan 1 

 

No. Skor Kerjasama Jumlah siswa (f) Persentase (%) 

1. 76 – 100  4 12,9% 

2. 51 – 75  17 54,9% 

3. 25 – 50  10 32,2% 

  

 Hasil kerjasama siklus 1 pertemuan 1 yaitu skor 76 – 100  frekuensi 4 siswa 

persentase 12,9%. Skor 51 – 75 frekuensi 17 siswa, persentase 54,9%. Skor 25 – 

50  frekuensi 10 siswa, persentase 32,2%. Berdasarkan skor kerjasama pada Tabel 

22 didapat kategori kerjasama siswa sebagai berikut. 
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Tabel 23 

Kategori Kerjasama Siswa Kelas 4 SDN 1 Pojok Semester 2 

Tahun pelajaran 2012/2013 Siklus 1 Pertemuan 1 

No. Kategori Kerjasama Jumlah siswa (f) Persentase (%) 

1. Tinggi 4 12,9% 

2. Sedang 17 54,9% 

3. Rendah 10 32,2% 

 

 Pada siklus 1 pertemuan 1 kategori kerjasama tinggi frekuensi 4 siswa 

persentase 12,9%. Kategori sedang frekuensi 17 siswa, persentase 54,9%. 

Kategori rendah frekuensi 10 siswa persentase 32,2%. 

 Tabel 24 

Hasil Observasi Kerjasama Siswa Kelas 4  

SDN 1 Pojok Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 Siklus 1 Pertemuan 2 

 

No. Skor Kerjasama Jumlah siswa (f) Persentase (%) 

1. 76 – 100  8 25,8% 

2. 51 – 75  16 51,6% 

3. 25 – 50  7 22,6% 

  

 Hasil kerjasama siklus 1 pertemuan 2 yaitu skor 76 – 100 frekuensi 8 siswa 

persentase 25,8%. Skor 51 – 75 frekuensi 16 siswa, persentase 51,6%. Skor 25 – 

50 frekuensi 7 siswa, persentase 22,6%. Berdasarkan skor kerjasama pada Tabel 

24 didapat kategori kerjasama siswa sebagai berikut. 

Tabel 25 

Kategori Kerjasama Siswa Kelas 4 SDN 1 Pojok Semester 2 

Tahun Pelajaran 2012/2013 Siklus 1 Pertemuan 2 

No. Kategori Kerjasama Jumlah siswa (f) Persentase (%) 

1. Tinggi 8 25,8% 

2. Sedang 16 51,6% 

3. Rendah 7 22,6% 

  

 Pada siklus 1 pertemuan 2 didapat kategori tinggifrekuensi 8 siswa, 

persentase 25,8%. Kategori sedang frekuensi 16 siswa, persentase 51,6%. 

Kategori rendah frekuensi 7 siswa, persentase 22,6%. 
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Tabel 26 

Hasil Observasi Kerjasama Siswa Kelas 4  

SDN 1 Pojok Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 Siklus 1 Pertemuan 3 

 

No. Skor Kerjasama Jumlah siswa (f) Persentase (%) 

1. 76 – 100  11 35,5% 

2. 51 – 75  16 51,6% 

3. 25 – 50  4 12,9% 

  

 Hasil kerjasama siklus 1 pertemuan 3 yaitu skor 76 – 100 frekuensi 11 siswa 

persentase 35,5%. Skor 51 – 75 frekuensi 16 siswa, persentase 51,6%. Skor 25 – 

50  frekuensi 4 siswa, persentase 12,9%. Berdasarkan skor kerjasama pada Tabel 

26 didapat kategori kerjasama siswa sebagai berikut. 

Tabel 27 

Kategori Kerjasama Siswa Kelas 4 SDN 1 Pojok Semester 2 

Tahun Pelajaran 2012/2013 Siklus 1 Pertemuan 3 

No. Kategori Kerjasama Jumlah siswa (f) Persentase (%) 

1. Tinggi 11 35,5% 

2. Sedang 16 51,6% 

3. Rendah 4 12,9% 

 

      Kategori pada siklus 1 pertemuan 3 didapat kategori kerjasama tinggi 

frekuensi 11 siswa, persentase 35,5%. Kategori sedang frekuensi 16 siswa, 

persentase 51,6%. Kategori rendah frekuensi 4 siswa, persentase 12,9%. 

4.2.4.2 Hasil Belajar Siswa 

 Setelah dilaksanakan tindakan dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) , pada siklus 1 pertemuan 3 

guru memberikan tes evaluasi berupa tes tertulis pilihan ganda. Nilai hasil belajar 

siswa pada siklus 1 dapat dilihat dari tabel berikut. 
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Tabel 28 

Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 4 SDN 1 Pojok Semester 2 

Tahun Pelajaran 2012/2013 Siklus 1 

 

Nilai Hasil Belajar Frekuensi (f) Persentase (%) 

< 56 

57-64 

4 

3 

12,9% 

9,7% 

65-72 

73-80 

81-88 

  89 

6 

8 

   5 

5 

19,3% 

25,8% 

16,1% 

16,1% 

Rata-rata 71,6 

Nilai Tertinggi 93,3 

Nilai maksimum 46,6 

 

 Berdasarkan Tabel 28 dapat diketahui nilai < 56 freskuensi 4 siswa, 

persentase 12,9%. Nilai 57 – 64 frekuensi 3 siswa, persentase 9,7%. Nilai 65 – 72 

frekuensi 6 siswa, persentase 19,3%. Nilai 73 – 80 frekuensi 8 siswa, persentase 

25,8%. Nilai 81 – 88 frekuensi 5 siswa, persentase 16,1%. Nilai lebih dari 89 

frekuensi 5 siswa, persentase 16,1%. Rata-rata 71,6 nilai tertinggi 93,3 nilai 

terendah 46,6. Berdasarkan Tabel 28 didapatkan jumlah ketuntasan hasil belajar 

siswa dengan KKM 65, dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 29 

Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Kelas 4 SD N 1 Pojok Semester 2 

Tahun Pelajaran 2012/2013 Siklus 2 

 

Kategori Keterangan Frekuensi Persentase (%) 

Tuntas ≥65 24 77,4 

Tidak Tuntas <65 7 22,6 

Jumlah 31 100 

 

  Berdasarkan Tabel 29 dapat terlihat bahwa jumlah siswa yang memperoleh 

hasil belajar di atas KKM (65) dengan kategori tuntas sebanyak 24 siswa, 

persentase 77,4%. Sedangkan hasil belajar siswa yang belum mencapai KKM (65) 

dengan kategori tidak tuntas sebanyak 7 siswa, persentase 22,6%.   

4.2.5 Refleksi 

Refleksi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui keefektifan 

pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads 
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Together) yang telah terlaksana pada siklus 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. 

Selain itu juga untuk membandingkan apakah hasil tindakan dalam proses 

pembelajaran sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan. Refleksi ini 

dilakukan dalam bentuk diskusi atas segala kegiatan dalam proses pembelajaran. 

Diskusi ini dilakukan oleh guru kelas, guru observer, peneliti, dan perwakilan dari 

beberapa siswa kelas 4 SD Negeri 1 Pojok. Dalam diskusi ini berisi tentang 

evaluasi bagaimana model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads 

Together) bagi guru kelas, guru observer, siswa, dan peneliti. Dari diskusi yang 

telah dilakukan didapatkan bahwa guru kelas dan observer memperoleh 

pengalaman baru dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

(Numbered Heads Together) yang dapat menumbuhkan tanggung jawab siswa 

dalam menguasai materi pembelajaran. Bagi siswa dirasa pembelajaran lebih 

mudah diterima dan siswa yang berkemampuan rendah dapat dibantu oleh siswa 

yang berkemampuan tinggi tentang materi yang belum dimengerti. 

  Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer pembelajaran 

sudah berjalan dengan baik sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together). Dengan pembelajaran ini 

beberapa siswa sudah melakukan diskusi untuk menyelesaikan tugas bersama, 

berpikir bersama, dan berusaha menyatukan pendapat, siswa yang berkemampuan 

tinggi dapat membantu siswa yang berkemampuan rendah dan melakukan 

kerjasama. Namun, masih ada juga siswa yang belum melakukan kerjasama 

dengan baik. Sehingga menurut hasil observasi, hasil kerjasama siswa masih 

kurang. 

 Berdasarkan hasil observasi kerjasama siswa pada siklus 1 mendapatkan 

hasil yaitu kategori tinggi frekuensi 11 siswa  dengan persentase 35,5%. Kategori 

kerjasama sedang frekuensi 16 siswa dengan persentase 51,6%. Karegori 

kerjasama rendah frekuensi 4 siswa dengan persentase 12,9%. Berdasarkan hasil 

tersebut, terdapat 11 siswa dengan persentase 35,5% dari seluruh siswa yang 

mencapai kerjasama dengan kategori tinggi, yang artinya masih kurang dari 

indikator keberhasilan yang telah ditetapkan peneliti yaitu 70% siswa mencapai 

kategori kerjasama tinggi, sehingga indikator keberhasilan kerjasama yang 
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ditentukan belum tercapai. Sedangkan tes evaluasi hasil belajar siklus 1 dengan 

batas ketuntasan belajar (KKM 65), dari 31 siswa diperoleh 24 atau 77% siswa 

yang tuntas belajar dan 7 atau 23% siswa yang belum tuntas belajar, dengan rata-

rata kelas 71,61. Berdasarkan indikator keberhasilan yang telah ditentukan yaitu 

pencapaian KKM pada hasil belajar siswa, peneliti memberi patokan 85% dari 

keseluruhan siswa yang tuntas belajar atau di atas KKM (65). Dari evaluasi siklus 

1 ketuntasan siswa hanya mencapai 77,61% yang artinya hasil belajar siswa pada 

siklus 1 belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan. 

 Berdasarkan hasil observasi kerjasama dan tes hasil belajar siswa pada 

siklus 1 yang belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan, maka perlu 

dilanjutka pada siklus 2 dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT (Numbered Heads Together) pada setiap pembelajaran IPA pada siswa kelas 

4 SD Negeri 1 Pojok semester 2 agar meningkatkan kerjasama dan hasil belajar 

siswa sesuai dengan  indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.  

 Berdasarkan hasil refleksi yang diperoleh pada proses pembelajaran siklus 1 

adalah sebagai berikut. 

a. Kelebihan 

1. Pembelajaran sudah terprogram sesuai dengan yang direncanakan dalam 

rencana pembelajaran serta waktu yang ditentukan. 

2. Kegiatan siswa dalam pembelajaran sudah terarah dan terbimbing dalam 

kegiatan pembelajaran. 

3. Siswa lebih berperan aktif dalam pembelajaran 

4. Siswa bertanggung jawab menguasai materi pembelajaran agar dapat 

menjawab pertanyaan apabila nomornya disebut. 

b. Kelemahan 

Hambatan 

1. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads 

Together) dilaksanakan guru maupun siswa dalam kegiatan pembelajaran, 

sehingga keterampilan kerjasama siswa belum meningkat secara optimal. 

2. Guru kadang memanggil nomor yang sudah pernah dipanggil, sehingga 

siswa yang menjawab pertanyaan tidak merata. 
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3. Guru sudah membimbing siswa untuk melakukan kerjasam namun, belum 

terlaksana dengan maksimal. 

4. Suasana diskusi kelas yang komunikatif belum berjalan dengan maksimal, 

karena siswa masih belum berani dalam mengemukakan pendapat. 

5. Indikator keberhasilan kerjasama dan hasil belajar belum tercapai. 

c. Penyelesaian 

1. Sebelum dilaksanakannya pembelajaran harus dilakukan pengarahan 

kepada guru maupun siswa tentang langkah yang harus diterapkan dalam 

pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together). 

2. Guru lebih intensif dalam membimbing siswa dalam diskusi kelompok 

sehingga kerjasama siswa dalam kerja kelompok dapat meningkat. 

3. Sebaiknya guru mencatat nomor yang sudah dipanggil, sehingga nomor 

yang sudah dipanggil tidak dipanggil lagi. 

4. Guru memberikan motivasi pada siswa agar berani mengemukakan 

pendapat dan menyampaikan hasil diskusi kelompok. 

5. Dilanjutkan siklus 2 dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT (Numbered Heads Together) untuk meningkatkan kerjasama 

dan hasil belajar. 

4.3 Siklus 2 

 Siklus 1 terdiri dari perencanaan tindakan, dilanjutkan dengan pelaksanaan 

tindakan yang terdiri dari 3 kali pertemuan. Hasil observasi, kemudian dipaparkan 

hasil tindakan dan refleksi. Berikut akan dijelaskan rinciannya. 

4.3.1 Perencanaan Tindakan 

 Berdasarkan hasil dari siklus 1, terdapat kekurangan dan kelebihan pada 

pelaksanaannya. Pelaksanaan pembelajaran siklus 2 sebagai tindak lanjut dalam 

penyempuranaan, kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus 1. Perencanaan 

tindakan pada sikus 2 terdiri dari tiga perencanaan pertemuan, yaitu pertemuan 1, 

pertemuan 3, pertemuan 3 dengan materi yang berbeda dari siklus 1. Sebelum 

melakukan kegiatan belajar mengajar peneliti bersama guru melakukan diskusi 

untuk menentukan materi pembelajaran, menyiapkan segala sesuatu yang 

diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar berupa RPP, lembar 
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observasi kerjasama, lembar observasi guru dan siswa. Peneliti merancang RPP 

dengan pokok bahasan “Menjelaskan antara sumber daya alam dengan teknologi 

yang digunakan”. Pada pertemuan I materi yang akan dibahas yaitu cara 

pemanfaatan sumber daya alam, manfaat teknologi dalam pengolahan sumber 

daya, hasil teknologi yang digunakan manusia dengan menggunakan sumber daya 

alam, misalnya kertas dari kayu, pakaian dari kapas. Pada pertemuan 2 materi 

yang akan dibahas yaitu contoh pengolahan sumber daya alam dengan 

menggunakan teknologi sederhana, contoh pengolahan sumber daya alam dengan 

menggunakan teknologi modern. Pada pertemuan 3 materi yang akan dibahas 

yaitu keuntungan pengolahan sumber daya alam dengan teknologi yang 

digunakan, kerugian pengolahan sumber daya alam dengan teknologi yang 

digunakan. Pada tahap akhir pertemuan 3, siswa diberi soal evaluasi sebagai tes 

evaluasi siklus 2 untuk mengukur hasil belajar siswa pada pembelajaran yang 

telah dilaksanakan pada siklus 2. 

4.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

1) Pertemuan 1 

 Pelaksanaan tindakan siklus 2 pertemuan 1 dilaksanakan pada hari Senin, 1 

April 2013 pukul 07.35-08.45 WIB. Proses pembelajaran dilaksanakan oleh guru 

kelas 4 yaitu Ibu Dina Widoningrum, S.Pd dengan observer Bapak Solikin, S.Pd. 

a. Kegiatan Awal 

 Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada pertemuan I diawali dengan guru 

mengucapkan salam, mengajak siswa  berdoa, serta melakukan absensi. 

Kemudian guru menyampaikan apersepsi kepada siswa, yaitu melakukan tanya 

jawab dengan siswa “Tahukah kalian, terbuat dari bahan apakah kertas yang 

kalian gunakan untuk menulis?” Kemudian menyampaikan materi yang akan 

dipelajari serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Dilanjutkan dengan 

memotivasi  siswa untuk merangsang keingintahuan siswa tentang materi 

pembelajaran.  

b. Kegiatan Inti 

 Pada kegiatan inti  Siswa menyimak penjelasan guru tentang manfaat 

teknologi dalam pengolahan sumber daya alam. Kemudian siswa dibagi dalam 
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kelompok beranggota 5 siswa dan bergabung dengan anggota masing-masing 

yang telah ditentukan. Siswa diberi nomor 1-5 pada setiap anggota tim/kelompok. 

Siswa dalam kelompok diberi pertanyaan dalam lembar kerja tentang 

mengidentifikasi hasil teknologi yang digunakan manusia dengan menggunakan 

sumber daya alam, misalnya kertas dari kayu, pakaian dari kapas. Siswa 

bekerjasama dalam kelompok, berpikir bersama, menyatukan pendapatnya agar 

memperoleh jawaban yang paling tepat dari soal yang diberikan. Guru 

menyebutkan nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya dipanggil, berdiri 

dan mencoba untuk menyampaikan hasil kerjasama kelompok dan 

mempresentasikannya untuk seluruh kelas. Siswa dari kelompok lain diberi 

memberikan tanggapan dan bertanya terhadap hasil diskusi kelompok lain. Guru 

membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi dan bertanya bagi siswa 

yang masih mengalami kesulitan untuk bertanya. Guru meluruskan 

kesalahpahaman dan memberi penguatan. 

c. Kegiatan Akhir 

 Pada kegiatan akhir, guru mengamati hasil yang diperoleh masing-masing 

kelompok kemudian memberikan penghargaan bagi kelompok yang berhasil dan 

memberikan motivasi pada kelompok yang kurang berhasil. Terakhir 

menyampaikan sekilas materi yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. 

2) Pertemuan 2 

 Pelaksanaan tindakan siklus 2 pertemuan 2 dilaksanakan pada hari Rabu, 3 

April 2013 pukul 07.00-08.10 WIB. Proses pembelajaran dilaksanakan oleh guru 

kelas 4 yaitu Ibu Dina Widoningrum, S.Pd dengan observer Bapak Solikin, S.Pd. 

a. Kegiatan Awal 

 Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada pertemuan 2 diawali dengan guru 

mengucapkan salam, mengajak siswa  berdoa, serta mempresensi siswa untuk 

mengetahui siswa yang tidak hadir di kelas pada hari itu. Kemudian guru 

menyampaikan apersepsi kepada siswa, dengan melakukan tanya jawab 

“Pernahkah kalian melihat petani membajak sawahnya dengan cangkul?” 

“Kemudian pernahkah kalian melihat petani membajak sawahnya dengan 

traktor?” “Manakah yang lebih cepat selesai?” krmudian guru menyampaikan 
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materi yang akan dipelajari serta tujuan pembelajaran. Dilanjutkan dengan 

memotivasi  siswa untuk merangsang keingintahuan siswa tentang materi 

pembelajaran.  

b. Kegiatan Inti 

 Pada kegiatan inti guru menjelaskan pada siswa tentang teknologi sederhana 

dan modern untuk mengolah sumber daya alam. Siswa membaca buku paket, dan 

bertanya jawab tentang contoh tentang teknologi sederhana dan modern untuk 

mengolah sumber daya alam. Kemudian siswa bergabung dengan anggota 

kelompok masing-masing. Guru memberi nomor 1-5 pada setiap kelompok. Siswa 

dalam kelompok diberi pertanyaan dalam lembar kerja tentang pengolahan 

sumber daya alam dengan teknologi sederhana dan modern. Siswa bekerjasama 

dalam kelompok, berpikir bersama, menyatukan pendapatnya agar memperoleh 

jawaban yang paling tepat dari soal yang diberikan. Guru menyebutkan nomor 

tertentu, kemudian siswa yang nomornya dipanggil, berdiri dan mencoba untuk 

menyampaikan hasil kerjasama kelompok mereka dan mempresentasikannya 

untuk seluruh kelas. Siswa dari kelompok lain memberikan tanggapan dan 

bertanya terhadap hasil diskusi kelompok lain. Siswa dibimbing oleh guru untuk 

menyimpulkan hasil diskusi dan siswa yang masih mengalami kesulitan bertanya. 

Guru meluruskan kesalahpahaman dan memberi penguatan. 

c. Kegiatan Akhir 

 Guru menilai hasil yang diperoleh masing-masing kelompok kemudian 

memberikan penghargaan bagi kelompok yang berhasil dan memberikan motivasi 

pada kelompok yang kurang berhasil. Guru menyampaikan sekilas materi yang 

akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. 

3) Pertemuan 3 

 Pelaksanaan tindakan siklus 2 pertemuan 1 dilaksanakan pada hari Kamis, 4 

April 2013 pukul 09.00-10.00 WIB. Proses pembelajaran dilaksanakan oleh guru 

kelas 4 yaitu Ibu Dina Widoningrum, S.Pd dan observer Bapak Solikin, S.Pd. 

a. Kegiatan Awal 

 Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada pertemuan 1 diawali dengan guru 

mengucapkan salam, mengajak siswa  berdoa, serta mempresensi siswa untuk 
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mengetahui siswa yang tidak hadir di kelas pada hari itu. Kemudian guru 

menyampaikan apersepsi kepada siswa, dengan melakukan tanya jawab 

“Pernahkah km melihat seseorang mencari ikan dengan menggunakan racun? 

Bagaimana hasilnya? Apakah mereka mendapat banyak ikan? Bagaimana keadaan 

air dan ikan-ikan kecil yang juga terkena racun?” kemudian guru menyampaikan 

materi yang akan dipelajari serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Dilanjutkan 

dengan memotivasi  siswa untuk merangsang keingintahuan siswa tentang materi 

pembelajaran.  

b. Kegiatan Inti 

  Pada Kegiatan inti, guru menjelaskan kemudian siswa melakukan tanya 

jawab dengan guru tentang keuntungan kerugian pengolahan sumber daya alam 

dengan teknologi yang digunakan. Siswa bergabung dengan anggota masing-

masing yang telah ditentukan. Guru memberi nomor 1-5 pada anggota kelompok. 

Siswa bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Siswa dalam kelompok 

diberi pertanyaan dalam lembar kerja sebagai bahan diskusi kelompok tentang 

keuntungan dan kerugian pengolahan sumber daya alam dengan teknologi. Siswa 

bekerjasama dalam kelompok, berpikir bersama, menyatukan pendapatnya agar 

memperoleh jawaban yang paling tepat dari soal yang diberikan. Guru 

menyebutkan nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya dipanggil 

menyampaikan hasil kerjasama kelompok mereka dan mempresentasikannya 

untuk seluruh kelas. Siswa dari kelompok lain memberikan tanggapan dan 

bertanya terhadap hasil diskusi kelompok lain. Siswa dibimbing oleh guru untuk 

menyimpulkan hasil diskusi yang telah dilakukan. Guru memberikan kesempatan 

pada siswa yang masih mengalami kesulitan untuk bertanya dan meluruskan 

kesalahpahaman. 

c. Kegiatan Akhir 

 Guru menilai hasil yang diperoleh masing-masing kelompok kemudian 

memberikan penghargaan bagi kelompok yang berhasil dan memberikan motivasi 

pada kelompok yang kurang berhasil. Guru menyampaikan sekilas materi yang 

akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. 
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4.3.3 Observasi 

 Observasi atau pengamatan dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan. 

peneliti dibantu oleh salah satu guru di SD tersebut untuk melakukan pengamatan. 

Pengamatan dilakukan dari siklus 2, pertemuan 1, 2 dan 3 dari awal sampai akhir 

pembelajaran dengan mengisi lembar observasi yang telah disediakan. 

Pengamatan dilakukan untuk mengamati aktivitas guru dan siswa selama proses 

pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads 

Together). Dari hasil lembar observasi tersebut dapat diketahui apa yang menjadi 

kelemahan dan kelebihan selama pembelajaran berlangsung. Observasi terdiri dari 

observasi kinerja guru, observasi siswa, dan observasi kerjasama siswa. Observasi 

kerjasama akan dijelaskan pada hasil tindakan siklus 2. 

4.3.3.1 Observasi Kinerja Guru 

 Berdasarkan hasil observasi kinerja guru dalam penerapan model kooperatif 

tipe NHT (Numbered Heads Together) pada siklus 2 dijelaskan mulai dari 

pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. 

a. Pertemuan 1 

 Berdasarkan lembar observasi aktivitas guru (terlampir) pada siklus 2 

pertemuan 1. Hasil observasi menyatakan bahwa kegiatan pembelajaran melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) pada siklus 

1 pertemuan 1 dengan hasil yang lebih baik dari siklus 1 yaitu dari 20 item yang 

telah dilakukan guru yaitu 17 item dan 3 item belum terlaksana dengan baik. 

Dalam kegiatan awal guru sudah menyampaikan apersepsi, tujuan pembelajaran 

dan langkah NHT (Numbered Heads Together). Kemuadian pada kegiatan inti 

yaitu eksplorasi guru membimbing siswa untuk memperoleh informasi, guru 

melakukan penomoran. Pada elaborasi guru memberikan pertanyaan yaitu lembar 

kerja siswa, guru sudah membimbing siswa untuk menyatukan pendapat, guru 

sudah memanggil nomor untuk menyampaikan hasil diskusinya dan guru sudah 

membimbing siswa untuk melakukan diskusi kelas. Pada konfirmasi guru juga 

sudah membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi.  Dalam 

pembelajaran guru sudah membimbing siswa untuk melakukan kerjasama. Guru 

juga menumbuhkan tanggung jawab siswa untuk menguasai bahan diskusi, yaitu 
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saat pemanggilan nomor. Jadi dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan siklus I, 

pertemuan I masih terdapat kekurangan yaitu terdapat pada item tidak 

menggunakan media atau alat peraga dalam pembelajaran, dan guru belum 

mengetahui peningkatan hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar belum 

diketahui karena belum mengedakan evaluasi pada siklus 2 pertemuan 1. 

Selanjutnya akan dilakukan pelaksanaan siklus 2 pertemuan 2. 

b. Pertemuan 2 

 Berdasarkan lembar observasi kinerja guru terhadap penerapan model 

kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) pada siklus 2 pertemuan 2, hasil 

observasi menyatakan bahwa kegiatan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran koopertaif tipe NHT (Numbered Heads Together) berjalan lebih 

baik dibandingkan pada pertemuan 1. Dalam kegiatan awal guru sudah 

menyampaikan apersepsi, tujuan pembelajaran dan langkah NHT (Numbered 

Heads Together). Kemuadian pada kegiatan inti yaitu eksplorasi guru 

membimbing siswa untuk memperoleh informasi, guru melakukan penomoran. 

Pada elaborasi guru memberikan pertanyaan yaitu lembar kerja siswa, guru sudah 

membimbing siswa untuk menyatukan pendapat, guru sudah memanggil nomor 

untuk menyampaikan hasil diskusinya dan guru sudah membimbing siswa untuk 

melakukan diskusi kelas. Pada konfirmasi guru juga sudah membimbing siswa 

untuk menyimpulkan hasil diskusi.  Dalam pembelajaran guru sudah membimbing 

siswa untuk melakukan kerjasama. Guru juga menumbuhkan tanggung jawab 

siswa untuk menguasai bahan diskusi, yaitu saat pemanggilan nomor. Dari 20 

item guru telah melaksanakan 18 item telah terlaksana dengan baik dan hanya 2 

item yang belum terlaksana yaitu tes hasil belajar belum diketahui karena belum 

ada evaluasi pada siklus 2. Jadi dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan siklus 

2, pertemuan 2 sudah baik dan sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah 

direncanakan. Kemudian akan dilaksanakan pembelajaran kooperatif tipe NHT 

(Numbered Heads Together) pada pertemuan 3, yang akan dilaksanakan tes 

evaluasi untuk mengukur prningkatan hasil belajar siswa. 
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c. Pertemuan 3 

 Setelah itu dilakukan siklus 2 pertemuan 3. Berdasarkan  hasil observasi 

kinerja guru diperoleh penilaian dari observer terhadap pelaksanaan siklus 2 

pertemuan 3. Hasil observasi menyatakan bahwa kinerja guru dalam  kegiatan 

pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads 

Together) pada siklus 2 pertemuan 3 memperoleh nilai yang memuaskan yaitu 

seluruh indikator sudah terlaksana oleh guru. Dalam kegiatan awal guru sudah 

menyampaikan apersepsi, tujuan pembelajaran dan langkah NHT (Numbered 

Heads Together). Kemuadian pada kegiatan inti yaitu eksplorasi guru 

membimbing siswa untuk memperoleh informasi, guru melakukan penomoran. 

Pada elaborasi guru memberikan pertanyaan yaitu lembar kerja siswa, guru sudah 

membimbing siswa untuk menyatukan pendapat, guru sudah memanggil nomor 

untuk menyampaikan hasil diskusinya dan guru sudah membimbing siswa untuk 

melakukan diskusi kelas. Pada konfirmasi guru juga sudah membimbing siswa 

untuk menyimpulkan hasil diskusi.  Dalam pembelajaran guru sudah membimbing 

siswa untuk melakukan kerjasama. Guru juga menumbuhkan tanggung jawab 

siswa untuk menguasai bahan diskusi, yaitu saat pemanggilan nomor. Selain itu 

guru juga melakukan evaluasi untuk mengetahui hasil belajar siswa pada siklus 2. 

Karena seluruh indikator sudah terlaksana, sehingga proses pembelajaran lebih 

baik dari pertemuan sebelumnya. Dibawah ini hasil observasi aktivitas guru dari 

silus 2 pertemuan 1, 2, dan 3. 
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Tabel 30 

Hasil Rekap Observasi Kinerja Guru dalam Penerapan Model Kooperatif Tipe 

NHT dalam Pembelajaran IPA Kelas 4 SD N 1 Pojok Semester 2 Siklus 2 

 

No. Aspek yang diamati 
Pert 1 Pert 2 Pert 3 

Ya  Tdk Ya Tdk Ya Tdk 

 
1. 

2. 

3. 

Kegiatan Awal 

Guru melakukan apersepsi 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

Guru menjelasknan langkah-langkah pembelajaran 
kooperatif tipe NHT. 

 
√ 

√ 

√ 

  
√ 

√ 

√ 

  
√ 

√ 

√ 

 

 

 

4. 
5. 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

Guru menyampaikan materi pelajaran. 
Penomoran (Numbering) 

Guru membagi siswa dalam kelompok secara heterogen 

(aspek sintakmatik). 

 

 

√ 
 

√ 

  

 

√ 
 

√ 

  

 

√ 
 

√ 

 

6. Guru memberikan penomoran pada setiap siswa (aspek 

sintakmatik) 

√  √  √  

 

7. 

Elaborasi 

Pengajuan Pertanyaan (Questioning) 
Guru mengajukan pertanyaan berupa tugas yang terkait 

dengan materi yang akan disampaikan (aspek 

sintakmatik). 

√  √  √  

8. Berfikir Bersama (Heads Together) 

Guru membimbing siswa dalam kelompok, untuk berfikir 

bersama, mempertimbangkan berbagai pendapat dari 
anggota kelompoknya, untuk dapat mengerjakan tugas 

yang telah diberikan (aspek sintakmatik) 

√  √  √  

9. Pemberian Jawaban (Answering) 
Guru memanggil salah satu nomor siswa untuk 

menyampaikan hasil diskusi kelompok (aspek 

sintakmatik). 

√  √  √  

 
10. 

Konfirmasi 
Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain 

untuk bertanya dan memberikan pendapat (aspek 

sintakmatik). 

√  √  √  

11. 

 

 
12. 

Kegiatan Akhir 
Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan (aspek sintakmatik). 
Guru memberikan soal evaluasi (aspek sintakmatik). 

 

√ 

 

 

 

 
√ 

 

√ 

 

 

 

 
√ 

 

√ 

 
√ 

 

13. Guru membimbing siswa untuk berbagi ide, bertukar 

pendapat, dan saling membantu dengan anggota kelompok 
(aspek sistem sosial). 

√  √  √  

14. Guru membimbing siswa untuk berinteraksi dengan 

anggota kelompok lain dalam diskusi kelas yang 

komunikatif (aspek sistem sosial). 

√  √  √  

15. Guru memanggil satu nomor untuk menyampaikan hasil 

diskusi, sehinggam menumbuhkan rasa tanggung jawab 

dan kesiapan bagi setiap anggota kelompok untuk 
menguasai hasil diskusi (aspek prinsip reaksi). 

√  √  √  

16. Guru menggunakan penomoran kepada siswa (aspek 

sistem pendukung). 

√  √  √  

17. Guru menggunakan media yang tepat sesuai dengan 
materi pembelajaran (aspek sistem pendukung). 

 √ √  √  

18. Guru menggunakan Lembar Kerja Siswa (aspek sistem 

pendukung). 

√  √  √  

19. Guru memberikan soal evaluasi untuk mengetahui 
peningkatkan hasil belajar siswa (aspek dampak 

instruksional). 

 √  √ √  

20. Guru mengajarkan kerjasama, tanggung jawab dan 

keberanian siswa (aspek dampak pengiring) 

√  √  √  

 Jumlah 17 3 18 2 20 0 
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 Dari Tabel 30 merupakan hasil dari observasi kinerja guru dalam penerapan 

model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) pada siklus 2 pertemuan 

1, pertemuan 2, dan pertemuan 3.  Hasil observasi menunjukkan perolehan skor 

tertinggi pada pertemuan 3 yaitu dengan 20 item terlaksana dengan baik. Hasil 

observasi menunjukkan seluruh indikator telah terlaksana dengan baik dan 

mengalami peningkatan dari siklus 1. 

4.3.3.2 Observasi Respon Siswa 

 Adapun untuk mengetahui kegiatan siswa selama pembelajaran berlangsung 

maka juga dilakukan observasi terhadap kegitan siswa.  

a. Pertemuan 1 

 Berdasarkan hasil penilaian observer terhadap aktivitas siswa selama 

mengikuti pembelajaran IPA melalui model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

(Numbered Heads Together) pada siklus 2 pertemuan 1 memperoleh nilai 

sebagian besar item telah terlaksana oleh semua kelompok. Siswa sudah 

bergabung dengan kelompok masing-masing, siswa menggunakan nomor dan 

siswa mengerjakan soal berupa lembar kerja siswa dilaksanakan oleh seluruh 

kelompok. Siswa berpikir bersama, menyatukan pentadapat dan siswa 

menyampaikan hasil diskusi saat nomornya dipanggil, dilaksanakan oleh 5 

kelompok.  Siswa saling membantu untuk menyelesaikan tugas dan menunjukkan 

kerjasama dilaksanakan oleh 5 kelompok.  Siswa bersama-sama menyimpulkan 

hasil diskusi kelompok telah dilaksanakan oleh seluruh kelompok. Hasil tersebut 

sudah sesuai dengan yang direncanakan, namun ada beberapa item yang belum 

terlaksana dengan baik oleh seluruh kelompok yaitu item 9 dengan pernyataan 

siswa berinteraksi dengan kelompok lain sehingga tercipta diskusi kelas dan item 

14 peningkatan hasil belajar siswa belum diketahui karena pada siklus 2 

pertemuan 1 belum diadakan evaluasi jadi peningkatan hasil belajar pada siklus 2 

belum dapat diketahui. Evaluasi akan dilaksanakan pada siklus 2 pertemuan 3. 

b. Pertemuan 2 

 Berdasarkan hasil penilaian observer terhadap aktivitas siswa selama 

mengikuti pembelajaran IPA melalui model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

(Numbered Heads Together) pada siklus 2 pertemuan 2 memperoleh hasil yaitu 
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14 item sudah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh kelompok. Siswa sudah 

bergabung dengan kelompok masing-masing, siswa menggunakan nomor dan 

siswa mengerjakan soal berupa lembar kerja siswa dilaksanakan oleh seluruh 

kelompok. Siswa berpikir bersama, menyatukan pentadapat dan siswa 

menyampaikan hasil diskusi saat nomornya dipanggil, dilaksanakan oleh 5 

kelompok.  Siswa saling membantu untuk menyelesaikan tugas dan menunjukkan 

kerjasama dilaksanakan oleh 5 kelompok.  Siswa bersama-sama menyimpulkan 

hasil diskusi kelompok telah dilaksanakan oleh seluruh kelompok. Hasil tersebut 

sudah sesuai dengan yang direncanakan, sehingga ada 1 item yang belum 

diketahui yaitu hasil belajar siswa belum diketahui karena belum adanya tes 

evaluasi. Seperti halnya pada pertemuan 1. 

c. Pertemuan 3 

 Berdasarkan observasi aktivitas siswa pada 1 pertemuan 3 (terlampir) 

diperoleh hasil penilaian observer aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) 

memperoleh nilai tiap kelompok sudah melakukan 15 item yang berarti seluruh 

item terlaksana dengan baik. Siswa sudah bergabung dengan kelompok masing-

masing, siswa menggunakan nomor dan siswa mengerjakan soal berupa lembar 

kerja siswa dilaksanakan oleh seluruh kelompok. Siswa berpikir bersama, 

menyatukan pentadapat dan siswa menyampaikan hasil diskusi saat nomornya 

dipanggil, dilaksanakan oleh seluruh kelompok.  Siswa saling membantu untuk 

menyelesaikan tugas dan menunjukkan kerjasama dilaksanakan oleh seluruh 

kelompok.  Siswa bersama-sama menyimpulkan hasil diskusi kelompok telah 

dilaksanakan oleh seluruh kelompok. Hasil tersebut sudah sesuai dengan yang 

direncanakan. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran siklus 2 pertemuan 3 dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads 

Together) berjalan lancar dan mengalami peningkatan dalam siswa dari pertemuan 

1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. Dapat dilihat pada tabel berikut.  
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Tabel 31 

Rekap Hasil Observasi Respon Siswa Terhadap Pembelajaran IPA  

dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT pada Siklus 2 

 

No 

 
Aspek yang diamati 

Siklus 2 

Jumlah item yang dilaksanakan siswa 

Pert 1 Pert 2 Pert 3 

Kelompok 

yang 

melaksana

kan item 

Kelompok 

yang 

melaksana

kan item 

Kelompok 

yang 

melaksana

kan item 

f % f % f % 

1 Penomoran (Numbering) 

Siswa bergabung dengan kelompoknya 

masing-masing  

6 100 6 100 6 100 

2 Masing-masing siswa mendapat nomor 6 100 6 100 6 100 

3 Pengajuan Pertanyaan (Questioning) 

Siswa menerima pertanyaan berupa tugas yang 

berkaitan dengan materi pembelajaran. 

6 100 6 100 6 100 

4 Berfikir Bersama (Heads Together) 

Siswa bekerjasama, berpikir bersama, 

menyatukan pendapat untuk menyelesaikan 

tugas yang diberikan. 

5 83 6 100 6 100 

5 Pemberian Jawaban (Answering) 

Siswa yang dipanggil nomornya 

menyampaikan hasil diskusinya. 

5 83 6 100 6 100 

6 Siswa memberi tanggapan dari hasil diskusi 

kelompok lain yang telah disampaikan di 

depan kelas. 

6 100 6 100 6 100 

7 Siswa bersama-sama menyimpulkan materi 

pembelajaran yang telah dipelajari 
6 100 6 100 6 100 

8 Siswa berinteraksi, saling membantu, dengan 

anggota kelompok dalam diskusi kelompok 
6 100 6 100 6 100 

9 Siswa berinteraksi dengan anggota kelompok 

lain dalam diskusi kelas yang komunikatif. 
5 83 6 100 6 100 

10 Siswa yang ditunjuk nomornya harus 

menyampaikan hasil diskusi, sehingga 

menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan 

kesiapan bagi setiap anggota kelompok untuk 

menguasai hasil diskusi . 

6 100 6 100 6 100 

11 Siswa yang pandai membantu siswa yang 

kurang pandai agar semua menguasai materi. 
5 83 5 83 6 100 

12 Siswa menggunakan nomor dalam kegiatan 

pembelajaran. 
6 100 6 100 6 100 

13 Siswa mengerjakan Lembar Kerja Siswa. 6 100 6 100 6 100 

14 Siswa mendapat hasil belajar yang baik pada 

tes evaluasi. 
0 0 0 0 6 100 

15 Siswa menunjukkan sikap kerjasama dan 

tanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran. 
5 83 5 83 6 100 
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 Dari Tabel 31 merupakan hasil dari observasi siswa pada siklus 2 pertemuan 

1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. Hasil observasi menunjukkan perolehan skor 

tertinggi pada pertemuan 3 yaitu mencapai rata-rata 15. Hasil observasi juga 

menunjukkan tidak ada item yang belum terlaksana oleh siswa.  

4.3.4 Hasil Tindakan Siklus 2 

 Hasil tindakan siklus 2 membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan 

pada siklus 2 tiap pertemuan yaitu pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. 

Penilaian hasil belajar dilaksanakan pada akhir siklus. 

4.3.4.1 Kerjasama Siswa 

 Hasil kerjasama siswa diperoleh dari lembar observasi kerjasama siswa 

(terlampir) yang diambil dari indikator keterampilan kooperatif yang terdiri dari 9 

aspek keterampilan kerjasama meliputi menggunakan kesepakatan, menghargai 

kontribusi, mengambil giliran dan berbagi tugas, berada dalam kelompok, berada 

dalam tugas, mendorong partisipasi, mengundang orang lain, menyelesaikan tugas 

tepat waktu dan menghargai perbedaan individu. 

 Analisis hasil penelitian dilakukan setelah pelaksanaan pembelajaran 

kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) diperoleh hasil observasi 

terhadap kerjasama siswa. Observasi dilakukan oleh observer dan hasil observasi 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 32 

Hasil Observasi Kerjasama Siswa Kelas 4  

SDN 1 Pojok Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 Siklus 2 Pertemuan 1 

 

No. Skor Kerjasama Jumlah siswa (f) Persentase (%) 

1. 76 – 100 13 41,9% 

2. 51 – 75  18 58,1% 

3. 25 – 50 0 0% 

 

 Hasil kerjasama siklus 2 pertemuan 1 yaitu skor 76 – 100 frekuensi 13 siswa 

persentase 41,9%. Skor 51 – 75 frekuensi 18 siswa, persentase 58,1%. Skor 25 – 

50 frekuensi 0 siswa, persentase 0%. Berdasarkan skor kerjasama pada Tabel 32 

didapat kategori kerjasama siswa sebagai berikut. 
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Tabel 33 

Kategori Kerjasama Siswa Kelas 4 SDN 1 Pojok Semester 2 

Tahun Pelajaran 2012/2013 Siklus 2 Pertemuan 1 

No. Kategori Kerjasama Jumlah siswa (f) Persentase (%) 

1. Tinggi 13 41,9% 

2. Sedang 18 58,1% 

3. Rendah 0 0% 

  

Kategori pada siklus 2 pertemuan 1 kategori kerjasama tinggi frekuensi 13 

siswa, persentase 41,9%. Kategori kerjasama sedang frekuensi 18 siswa, 

persentase 58,1%. Kategori rendah frekuensi 0 siswa, persentase 0%. 

Tabel 34 

Hasil Observasi Kerjasama Siswa Kelas 4  

SDN 1 Pojok Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 Siklus 2 Pertemuan 2 

 

No. Skor Kerjasama Jumlah siswa (f) Persentase (%) 

1. 76 – 100 19 61,3% 

2. 51 – 75  12 38,7% 

3. 25 – 50 0 0% 

 

 Hasil observasi kerjasama siklus 2 pertemuan 2 yaitu skor 76 – 100 

frekuensi 19 siswa persentase 61,3%. Skor 51 – 75 frekuensi 12 siswa, persentase 

38,7%. Skor 25 – 50 frekuensi 0 siswa, persentase 0%. Berdasarkan skor 

kerjasama pada Tabel 34 didapat kategori kerjasama siswa sebagai berikut. 

Tabel 35 

Kategori Kerjasama Siswa Kelas 4 SDN 1 Pojok Semester 2 

Tahun Pelajaran 2012/2013 Siklus 2 Pertemuan 2 

No. Kategori Kerjasama Jumlah siswa (f) Persentase (%) 

1. Tinggi 19 61,3% 

2. Sedang 12 38,7% 

3. Rendah 0 0% 

  

Kategori kerjasama pada siklus 2 pertemuan 2 kategori kerjasama tinggi 

frekuensi 19 siswa, persentase 61,3%. Kategori kerjasama sedang frekuensi 12 

siswa, persentase 38,7%. Kategori rendah frekuensi 0 siswa, persentase 0%. 
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Tabel 36 

Hasil Observasi Kerjasama Siswa Kelas 4  

SDN 1 Pojok Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 Siklus 2 Pertemuan 3 

 

No. Skor Kerjasama Jumlah siswa (f) Persentase (%) 

1. 76 – 100 24 77,5% 

2. 51 – 75  7 22,5 

3. 25 – 50 0 0% 

 

 Hasil kerjasama siklus 2 pertemuan 3 yaitu skor 76 – 100 frekuensi 24 siswa 

persentase 77,5%. Skor 51 – 75 frekuensi 7 siswa, persentase 22,5%. Skor 25 – 50 

frekuensi 0 siswa, persentase 0%. Berdasarkan skor kerjasama pada Tabel 36 

didapat kategori kerjasama siswa sebagai berikut. 

Tabel 37 

Kategori Kerjasama Siswa Kelas 4 SDN 1 Pojok Semester 2 

Tahun Pelajaran 2012/2013 Siklus 2 Pertemuan 3 

No. Kategori Kerjasama Jumlah siswa (f) Persentase (%) 

1. Tinggi 24 77,5% 

2. Sedang 7 22,5 

3. Rendah 0 0% 

  

Kategori kerjasama pada siklus 2 pertemuan 3 kategori kerjasama tinggi 

frekuensi 24 siswa, persentase 77,5%. Kategori kerjasama sedang frekuensi 7 

siswa, persentase 22,5%. Kategori rendah frekuensi 0 siswa, persentase 0%. 

4.3.4.2 Hasil Belajar Siswa 

 Setelah dilaksanakan tindakan dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together), pada siklus 2 pertemuan 3 guru 

memberikan tes evaluasi berupa tes tertulis pilihan ganda. Nilai hasil belajar siswa 

pada siklus 2 dapat dilihat dari tabel berikut. 
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Tabel 38 

Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 4 SDN 1 Pojok Semester 2 

Tahun Pelajaran 2012/2013 Siklus 2 

 

Nilai Hasil Belajar Frekuensi Persentase 

> 64 2 6,4% 

65 – 71  

72 – 78 

79 – 85 

86 – 92 

≤ 93 

2 

4 

8 

8 

7 

6,4% 

12,9% 

25,8% 

25,8% 

22,6% 

Rata-rata 82,4 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 60 

  

 Berdasarkan Tabel 38 dapat diketahui nilai kurang dari 64 freskuensi 2 

presesntase 6,4%. Nilai 65 – 71 frekuensi 2 persentase 6,4%. Nilai 72 – 78  

frekuensi 4 persentase 12,9. Nilai 79 – 85 frekuensi 8 persentase 25,8. Nilai 86 – 

92 frekuensi 8 persentase 25,8%. Nilai lebih dari 93 frekuensi 7 persentase 22,6%. 

Rata-rata 82,4 nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 60. Berdasarkan Tabel 38 

didapatkan jumlah ketuntasan hasil belajar siswa dengan KKM 65, dapat 

digambarkan dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 39 

Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 4 SD N 1 Pojok Semester 2 

Tahun Pelajaran 2012/2013 Siklus 2 

 

Kategori Keterangan Frekuensi Persentase (%) 

Tuntas ≥65 29 93,55 

Belum Tuntas <65 2 6,45 

Jumlah 31 100 

  

 Berdasarkan Tabel 39  dapat dilihat bahwa jumlah siswa yang memperoleh 

hasil belajar di atas KKM (65) dengan kategoti tuntas sebanyak 29 siswa dengan 

persentase 93,5%. Sedangkan hasil belajar siswa yang belum mencapai KKM (65) 

dengan kategori tidak tuntas sebanyak 2 siswa atau 6,4%.  

4.2.5 Refleksi 

 Refleksi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui keefektifan 

pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads 
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Together) yang telah terlaksana pada siklus 2, pertemuan 1, pertemuan 2, dan 

pertemuan 3. Selain itu juga untuk membandingkan apakah hasil tindakan dalam 

proses pembelajaran sudah sesuai dengan indikator keberhasilan yang ditentukan 

oleh peneliti. Refleksi ini dilakukan dalam bentuk diskusi atas segala kegiatan 

dalam proses pembelajaran. Diskusi ini dilakukan oleh guru kelas, guru observer, 

peneliti, dan perwakilan dari beberapa siswa kelas 4 SD Negeri 1 Pojok. Dalam 

diskusi ini berisi tentang evaluasi bagaimana model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT (Numbered Heads Together) bagi guru kelas, guru observer, siswa, dan 

peneliti. Dari diskusi yang telah dilakukan didapatkan bahwa guru kelas dan 

observer memperoleh pengalaman baru dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) yang dapat menumbuhkan 

tanggung jawab siswa dalam menguasai materi pembelajaran. Bagi siswa dirasa 

pembelajaran lebih mudah diterima dan siswa yang berkemampuan rendah dapat 

dibantu oleh siswa yang berkemampuan tinggi tentang materi yang belum 

dimengerti. Siswa yang berkemampuan tinggi juga bertanggung jawab menbantu 

siswa berkemampuan rendah agar dapat menyampaikan hasil diskusi 

kelompoknya. 

 Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer pembelajaran 

sudah berjalan dengan baik sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together). Dengan pembelajaran ini siswa 

sudah melakukan diskusi untuk menyelesaikan tugas bersama, berpikir bersama, 

dan berusaha menyatukan pendapat, siswa yang berkemampuan tinggi dapat 

membantu siswa yang berkemampuan rendah dan melakukan kerjasama. 

 Berdasarkan hasil observasi kerjasama siswa pada siklus 2 terdapat 24 siswa 

dengan persentase 77,5% siswa dalam kategori kerjasama tinggi, 7 siswa dengan 

persentase 22,5% dalam kategori kerjasama sedang dan tidak terdapat siswa 

dalam kategori kerjasama rendah. Berdasarkan hasil tersebut, didapat 77,5% siswa 

dalam kategori kerjasama tinggi yang berarti hasil tersebut sudah mencapai 

indikator keberhasilan yang telah ditetapkan peneliti yaitu 70% siswa mencapai 

kategori kerjasama tinggi. Sedangkan tes evaluasi hasil belajar siklus 2 dengan 

batas ketuntasan belajar (KKM =65), dari 31 siswa diperoleh 29 atau 93,5% siswa 
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yang tuntas belajar dan 2 siswa atau 6,4% siswa yang belum tuntas belajar, 

dengan rata-rata kelas 82,4. Berdasarkan indikator keberhasilan yang telah 

ditentukan yaitu pencapaian KKM pada hasil belajar siswa, peneliti memberi 

patokan 85% dari keseluruhan siswa yang tuntas belajar atau di atas KKM (65), 

dari evaluasi siklus 2 ketuntasan siswa mencapai 93,5% yang artinya hasil belajar 

siswa pada siklus 2 telah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan.  

 Berdasarkan hasil refleksi yang diperoleh pada proses pembelajaran siklus 2 

adalah sebagai berikut. 

1. Penyampaian materi pembelajaran sudah sesuai dengan waktu dan 

rancangan pembelajaran yang telah ditentukan.  

2. Guru dan siswa sudah mulai terbiasa dengan penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) dalam kegiatan 

pembelajaran. 

3. Kegiatan pembelajaran berjalan lebih baik dan kerjasama siswa meningkat. 

4. Diskusi kelas lebih komunikatif karena siswa sudah berani mengemukakan 

pendapat. 

5. Siswa bertanggung jawab menguasai materi pembelajaran sehingga hasil 

belajar siswa meningkat. 

6. Indikator keberhasilan kerjasama dan hasil belajar telah tercapai, maka 

siklus dihentikan. 

7. Terdapat 2 siswa yang belum tuntas belajar dikarenakan salah satu siswa 

belum lancar membaca dan salah satu siswa sangat pendiam, kedua siswa 

tersebut juga belum mencapai kerjasama dalam kategori baik. 

4.4 Hasil Analisis Data 

       Hasil analisis data pada penelitian ini mencakup hasil analisis data 

kerjasama siswa, hasil belajar siswa, analisis hubungan antara kerjasama dan hasil 

belajar, serta analisis langkah pembelajaran kooperatif tipe NHT  (Numbered 

Heads Together) dapat meningkatan kerjasama dan hasil belajar. 
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4.4.1 Hasil Analisis Data Kerjasama Siswa 

 Untuk melakukan analisis data hasil kerjasama siswa dapat menggunakan 

cara membandingkan nilai hasil kerjasama siswa sebelum tindakan, siklus 1, dan 

siklus II, rekapitulasi nilai kerjasama siswa digambarkan dalam tabel berikut. 

Tabel 40 

Rekap Hasil Kerjasama Siwa Pra siklus, Siklus 1, Siklus 2 Siswa Kelas 4 SD N 1 

Pojok Semester 2 Tahun pelajaran 2012/2013 

 

Kriteria 

Indikator 

Keberhasilan 

Kategori 

Kerjasama 

Pra siklus Siklus 1 Siklus 2 

f % f % f % 

≥ Tinggi Tinggi  5 16,2% 11 35,5% 24 77,5% 

< Tinggi 
Sedang 13 41,9% 16 51,6% 7 22,5% 

Rendah 13 41,9% 4 12,9% 0 0% 

 

  Dari Tabel 40 terlihat pada pra siklus kategori kerjasama tinggi frekuensi 5 

siswa dengan persentase 16,2%, kerjasama kategori sedang frekuensi 13 siswa 

dengan persentase 41,9%, kategori kerjasama rendah frekuensi 13 persentase 

41,9%. Pada siklus 1 kategori kerjasama tinggi 11 siswa dengan pesentase 35,5% 

kerjasama sedang frekuensi 16 siswa persentase 51,6%, kerjasama rendah 

frekuensi 4 siswa persentase 12,9%. Pada siklus 2 kategori kerjasama tinggi 

frekuensi 24 siswa persentase 77,5%, kerjasama kategori sedang 7 siswa dengan 

persentas 22,5% dan kerjasama rendah frekuensi 0 persentase 0%.  

  Hal ini menunjukkan bahwa hasil kerjasama siswa dalam kategori tinggi 

setelah tindakan siklus 1 mengalami peningkatan 19,3% dan siklus 2 mengalami 

peningkatan 42% menjadi lebih baik dibandingkan sebelum dikenai tindakan. 

Kerjasama sedang pada siklus 1 mengalami peningkatan 10% pada siklus 2 

mengalami penurunan 29,1%. Kerjasama rendah mengalami penuruanan pada 

siklus 1 29% dan pada siklus 2 12,9%. Dilihat dari meningkatnya persentase 

kategori kerjasama tinggi serta menurunnya kategori rendah, maka dapat 

diketahui adanya peningkatan kerjasama siswa pada setiap siklus yang dapat 
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digambarkan dari diagram batang perbandingan kategori kerjasama dari setiap 

siklus sebagai berikut. 

 

Gambar 3 Diagram Batang Perbandingan Persentase Kategori Kerjasama Siswa 

SD Negeri 1 Pojok Semester 2 Pra siklus Siklus 1 dan Siklus 2. 

 Berdasarkan Gambar 3 terlihat peningkatan kerjasama siswa kelas 4 SD 

Negeri 1 Pojok semester 2. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari meningkatnya 

kerjasama karegori tinggi serta menurunnya kerjasama rendah pada setiap 

siklusnya. 

4.4.2 Analisis Data Hasil Belajar Siswa 

 Untuk melakukan analisis data hasil belajar siswa dapat menggunakan cara 

membandingkan nilai hasil belajar siswa sebelum tindakan, siklus 1, dan siklus 2, 

rekapitulasi nilai hasil belajar siswa digambarkan dalam tabel berikut. 
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Tabel 41 

Rekap Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 4 

SD Negeri 1 Pojok Semester 2 Tahun pelajaran 2012/2013 

Pra Siklus Siklus 1 dan Siklus 2 

 

Kriteria 
Pra siklus Siklus 1 Siklus 2 

f %  f   %  f % 

Tuntas 17 54,8% 24 77,5% 29 93,5% 

Tidak Tuntas  14 45,2% 7 22.5% 2 6,5% 

Rata-rata 58.7 71,6 82,4 

Nilai Tertinggi 70 93,3 100 

Nilai Terendah 40 46,6 60 

  

 Berdasarkan Tabel 41 terlihat bahwa terdapat peningkatan jumlah siswa 

yang tuntas dalam mata pelajaran IPA. Kategori siswa tuntas pada pra siklus 

berjumlah 17 siswa dengan persentase 54,8%, tidak tuntas 14 siswa dengan 

persentase 45,2%. Sedangkan pada siklus 1, jumlah siswa yang tuntas meningkat 

menjadi 24 siswa dengan persentase 77,5% dan tidak tuntas 7 siswa dengan 

persentase 22,5%. Pada siklus 2 siswa yang tuntas 29 siswa dengan persentase 

93,5% dan tidak tuntas 2 siswa dengan persentase 6,5%. Rata-rata pra siklus 58,7 

siklus 1 yaitu 71,6 dan siklus 2 yaitu 82,4. Nilai tertinggi pra siklus 70 siklus 1 

yaitu 93,3 dan siklus 2 yaitu 100. Nilai terendah pra siklus 40 siklus 1 yaitu 46,6 

dan siklus 2 yaitu 60. Peningkatan ketuntasan dari pra siklus ke siklus 1 yaitu 

22,7% dan pada siklus 2 mengalami peningkatan 16%. Kategori siswa tidak tuntas 

mengalami penurunan siklus 1 sebanyak 22,7% pada siklus 2 penurunannya 

sebesar 16,2%. Dilihat dari meningkatnya persentase siswa yang tuntas serta 

menurunnya persentase siswa yang tidak tuntas membuktikan bahwa pada 

penerapan pembelajaran kooperatif tipe NHT dalam pembelajaran IPA dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada setiap siklusnya. Peningkatan persentase 

ketuntasan siswa dapat dilihat pada diagram berikut. 
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Gambar 4 Diagram Batang Ketuntasan  Hasil Belajar IPA pada Siswa Kelas 4 SD 

Negeri 1 Pojok Semester 2 Pra siklus, Siklus 1 dan Siklus 2. 

 Berdasarkan  Tabel 41 dan Gambar 4 dapat disimpulkan bahwa dengan 

menerapakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads 

Together) dalam mata pelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar siswa, yang 

dapat dilihat dengan bertambahnya jumlah siswa yang tuntas belajar dan 

menurunnya siswa yang tidak tuntas belajar. 

4.4.3 Analisis Hubungan Antara Kerjasama dan Hasil Belajar 

 Untuk menentukan jenis korelasi yang akan digunakan dalam penelitian ini 

harus diketahui jenis data dalam variabel penelitian. Dalam penelitian ini, data 

kerjasama merupakan data ordinal dan hasil belajar merupakan data interval, 

maka dilakukan uji non parametric yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini 

yaitu uji korelasi rho spearman. Hasil uji korelasi rho spearman pada variabel 

kerjasama dan hasil belajar pada siklus 1 sebagai berikut. 
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  Tabel 42  

Uji Korelasi Rho Spearman Kerjasama dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 4  

SD Negeri 1 Pojok Semester 2  Siklus 1 

 

Correlations 

   Kerjasama hasil belajar 

Spearman's rho kerjasama Correlation Coefficient 1.000 .980
**

 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 31 31 

hasil belajar Correlation Coefficient .980
**

 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 31 31 

 

 Berdasarkan hasil uji korelasi rho spearman terhadap skor kerjasama dan 

hasil belajar pada siklus 1 yang ditunjukkan pada Tabel 42 terlihat pada 

Correlation Coefficient pada siklus 1 yaitu 0,980 yang artinya terdapat hubungan 

yang sangat kuat antara kerjasama dan hasil belajar. Selain itu koofesien korelasi 

bertanda positif yang berarti memiliki hubungan yang searah (hubungan positif) 

yang bermakna semakin tinggi kerjasama siswa semakin tinggi pula hasil belajar 

yang diperoleh. 

Tabel 43 

Uji Korelasi Rho Spearman Kerjasama dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 4  

SD Negeri 1 Pojok Semester 2  Siklus 2 

 

Correlations 

   kerjasama hasil belajar 

Spearman's rho kerjasama Correlation Coefficient 1.000 .982
**

 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 31 31 

hasil belajar Correlation Coefficient .982
**

 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 31 31 

 

 Dari hasil uji rho spearman pada siklus 2 yang ditunjukkan pada Tabel 43, 

terlihat pada Correlation Coefficient pada siklus 2 yaitu 0,982 yang artinya 

terdapat hubungan yang sangat kuat antara kerjasama dan hasil belajar. Selain itu 
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koofesien korelasi bertanda positif yang berarti memiliki hubungan yang searah 

(hubungan positif) yang bermakna semakin tinggi kerjasama siswa semakin tinggi 

pula hasil belajar yang diperoleh. 

Tabel 44 

Rekap Hasil Korelasi Rho Spearman Kerjasama dan Hasil Belajar 

Siswa Kelas 4 SD Negeri 1 Pojok Semester 2 Pada Siklus 1 dan Siklus 2 

 

Siklus 1 Siklus 2 

Koofesien 

Korelasi 

Tingkat 

Hubungan 

Koofesien 

Korelasi 

Tingkat 

Hubungan 

0,980 Sangat Kuat 0,982 Sangat Kuat 

  

 Berdasarkan Tabel 44 hasil uji korelasi Rho Spearman pada siklus 1 yaitu 

0,980 dengan tingkat hubungan sangat kuat dan pada siklus 2 koofesien korelasi 

0,982 dengan tingkat hubungan sangat kuat. Berdasarkan data tersebut dapat 

diartikan terdapat hubungan yang sangat kuat antara kerjasama dan hasil belajar. 

Selain itu dilihat dari tandanya koofesien korelasi yaitu menandakan positif, hal 

ini menunjukkan arah hubungan yang sama (hubungan positif) yang berarti 

semakin tinggi kerjasama maka semakin tinggi pula hasil belajar siswa. 

4.5 Hasil Uji Hipotesis  

 Hasil uji hipotesis dilakukan untuk membuktikan hipotesis yang telah 

dikemukakan oleh peneliti pada bab 2. Hasil uji hipotesis pada penelitian ini 

sebagai berikut. 

a. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads 

Together) dapat meningkatkan kerjasama siswa Kelas 4 SD Negeri 1 Pojok. 

      Peningkatan kerjasama siswa dapat dilihat dari data hasil observasi 

kerjasama pada siklus 1 dan siklus 2. Sebelum dikenai tindakan kelas kerjasama 

siswa dengan kategori tinggi hanya 5 siswa dengan persentase 16,2%. Dengan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) 

berdasarkan hasil observasi kerjasama pada siklus  1 yaitu  dengan kategori 

kerjasama tinggi meningkat yaitu 11 siswa dengan persentase 35,5% pada siklus 2 

jumlah siswa dalam kategori kerjasama tinggi yaitu 24 siswa dengan persentase 

77,5%. Dari uraian tersebut hipotesis 1 terbukti bahwa penerapan model 
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pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) dapat 

meningkatkan kerjasama dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas 4 SD Negeri 1 

Pojok semester 2 tahun pelajaran 2012/2013.  

b. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads 

Together) dapat meningkatkan hasil belajar siswa Kelas 4 SD Negeri 1 Pojok. 

 Peningkatan hasil belajar siswa didapatkan dari perolehan nilai hasil belajar 

siklus 1 dan siklus 2 sebagai berikut. Sebelum dikenai tindakan hasil belajar siswa 

dengan rata-rata kelas 58,71, jumlah siswa yang tuntas yaitu 17 siswa dengan 

persentase 54,8% dan siswa yang tidak tuntas yaitu 14 dengan persentase 45,2%. 

Setelah dikanai tidakan dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT (Numbered Heads Together) pada siklus 1 rata-rata meningkat menjadi 

71,61, jumlah siswa yang tuntas yaitu 24 siswa dengan persentase 77,4% dan 

siswa yang tidak tuntas yaitu 7 siswa dengan persentase 22,6%. Pada siklus 2 rata-

rata hasil belajar siswa meningkat 82,44, jumlah siswa yang tuntas mencapai 29 

siswa dengan persentase 93,5% dan siswa yang tidak tuntas belajar hanya 2 siswa 

dengan prsentase 6,5%. Dari uraian tersebut dapat diketahui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri 1 Pojok semester 2 tahun 

pelajaran 2012/2013. 

c. Terdapat hubungan antara kerjasama dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA menggunakan model kooperatif tipe NHT (Numbered 

Heads Together).  

 Hubungan antara kerjasama terhadap hasil belajar didapatkan dari hasil uji 

korelasi rho spearman antara kerjasama dan hasil belajar pada siklus 1 dan siklus 

2 sebagai berikut. Hasil uji korelasi rho spearman pada siklus 1 koefesien 

korelasinya yaitu 0,980 yang artinya terdapat hubungan antara kerjasama dan hasil 

belajar yaitu dengan koefesien 0,980 termasuk dalam tingkat hubungan sangat 

kuat (Sugiyono, 2011:231). Pada siklus 2 koefesien korelasinya yaitu 0,982  yang 

artinya terdapat hubungan antara kerjasama dan hasil belajar yaitu dengan 

koefesien 0,982 termasuk dalam tingkat hubungan sangat kuat. Dari hasil uji 

korelasi rho spearman maka hipotesis 3 terbukti bahwa terdapat hubungan antara 
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kerjasama dan hasil belajar, sehingga semakin tinggi nilai kerjasama semakin 

tinggi pula nilai hasil belajar siswa. 

 Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui dengan menerapkan model 

kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) dapat meningkatkan kerjasama 

dan hasil belajar siswa. Selain itu juga terdapat hubungan antara kerjasama dan 

hasil belajar siswa. Dengan adanya peningkatan kerjasama siswa maka diikuti 

dengan meningkatnya hasil belajar siswa. Adanya peningkatan kerjasama siswa 

yaitu disebabkan oleh penerapan model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads 

Together) sesuai dengan standar proses yang terdapat unsur eksplorasi, elaborasi 

dan konfirmasi. Khususnya pada langkah berpikir bersama (heads together), pada 

langkah ini siswa menyatukan pendapat, saling membantu antara siswa 

berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah, siswa bersungguh-sungguh 

dalam diskusi untuk menyelasaikan tugas bersama dan mendapatkan jawaban 

yang paling tepat sehingga saat nomornya dipanggil siswa dapat menjawab 

pertanyaan dari guru, sehingga langkah tersebut dapat meningkatkan kerjasama 

dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas 4 SD Negeri 1 Pojok semester 2 tahun 

pelajaran 2012/2013. Selain itu langkah tersebut juga meningkatnkan hasil belajar 

siswa yaitu terbukuti dengan meningkatnya kerjasama siswa diikuti dengan 

meningkatnya hasil belajar siswa. Meningkatnya hasil belajar siswa juga karena 

dalam pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) yang 

memuat unsur eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi khususnya pada tahap berpikir 

bersama (heads together) yang terjalin interaksi antar siswa, mencari informasi, 

saling membantu untuk menyelesaikan tugas bersama selain itu pada tahap 

menjawab pertanyaaan (answering), pada tahap ini guru akan memanggil salah 

satu nomor tanpa memberitahu nomor mana yang akan dipanggil, sehingga 

menumbuhkan tanggung jawab siswa untuk menguasai bahan diskusi yang 

merupakan bahan pelajaran. Sehingga siswa berkemampuan tinggi membantu 

siswa yang berkemampuan rendah agar mereka menguasai hasil diskusi bersama. 

Dengan adanya berpikir bersama dan pemanggilan nomor, siswa akan berusaha 

menguasai materi, mengetahui jawaban, saling membantu antara siswa yang 
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berkemampuan tinggi dan kemampuan rendah, sehingga hasil belajar siswa 

meningkat.  

4.6 Pembahasan 

  Berdasarkan hasil observasi sebelum tindakan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) di kelas 4 SD 

Negeri 1 Pojok semester 2 tahun pelajaran 2012/2013, ditemukan bahwa tingkat 

kerjasama kelompok dan hasil belajar siswa masih rendah. Hal ini disebabkan 

dalam memahami materi tentang sumber daya alam, dalam proses pembelajaran 

belum menekankan kerjasama dalam kelompok. Sebelum dikenai tindakan, proses 

pembelajaran menunjukkan bahwa guru hanya menggunakan metode ceramah, 

siswa bersikap pasif dan hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, 

sehingga siswa merasa bosan dengan kegiatan pembelajaran. Siswa secara 

individu dalam menyelesaikan tugas, tidak nampak kerjasama siswa dalam 

kegiatan kelompok, belum ada saling membantu antara siswa yang 

berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Hal tersebut 

menggambarkan rendahnya kerjasama siswa sebelum dikenai tindakan. 

Rendahnya kerjasama siswa dapat dilihat dari jumlah siswa dalam tiap kategori 

kerjasama yaitu pada pra siklus dalam kategori kerjasama tinggi frekuensi 5 siswa 

dengan persentase 16,2%, kerjasama sedang frekuensi 13 siswa dengan persentase 

41,9%, kategori rendah frekuensi 13 siswa dengan persentase 41,9%. Rendahnya 

kerjasama dilihat dari siswa bekerja secara individu, hal ini menyebabkan 

pemahaman siswa terhadap materi rendah. Terlihat dalam nilai rata-rata kelas 

pada pelajaran IPA sebelum dikenai tindakan yaitu 58,71. Siswa yang tuntas 

hanya 17 siswa dengan persentase 54,8% dan siswa yang belum tuntas berjumlah 

14 siswa dengan persentase 45,2%. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa sebelum 

tindakan 70 dan nilai terendah 40. Adanya perbandingan antara jumlah siswa yang 

tuntas dan jumlah siswa yang belum tuntas belajar dikarenakan siswa yang tuntas 

sudah dapat memahami materi pembelajaran walaupun hanya disampaikan 

dengan ceramah. Hal ini disebabkan karena 17 siswa yang tuntas tersebut 

memiliki kemampuan lebih baik dalam belajar dibandingkan dengan 14 siswa 

yang belum tuntas. Mereka belum bisa memahami materi jika disampaikan hanya 
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dengan ceramah, karena kemampuan belajar siswa tersebut lebih rendah 

dibandingkan siswa yang tuntas. Oleh karena itu, diperlukan suatu tindakan untuk 

menekankan kerjasama siswa dalam kelompok, agar siswa yang memiliki 

kemampuan belajar yang baik, dapat membantu siswa yang memiliki kemampuan 

belajar rendah, sehingga siswa yang memliki kemampuan rendah dapat 

memahami materi, dan hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Maka dilakukan 

tindakan dengan penerapan model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads 

Together). Pembahasan dari peningkatan kerjasama dan hasil belajar dengan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) 

akan dijelaskan pada uraian berikut. 

4.6.1 Penerapan Model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) dapat 

meningkatkan kerjasama dalam pembelajaran IPA siswa kelas 4 SD 

Negeri 1 Pojok Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013.  

  Penerapan Model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) dapat 

meningkatkan kerjasama dalam pembelajaran IPA siswa kelas 4 SD Negeri 1 

Pojok Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013. Peningkatan tersebut dibuktikan 

dengan adanya peningkatan jumlah siswa dalam kategori kerjasama tinggi serta 

menurunnya jumlah siswa dalam kategori kerjasama rendah dan sedang. Pada 

kondisi pra siklus kategori kerjasama tinggi frekuensi 5 siswa dengan persentase 

16,2%, siklus 1 meningkat 11 siswa dengan pesentase 35,5% pada siklus 2 

meningkat 24 siswa persentase 77,5%. Kerjasama sedang pada siklus 1 sebanyak 

13 siswa dengan persentase 41,9%, siklus 1 meningkat menjadi 16 siswa 

persentase 51,6%7 siklus 2 menurun menjadi 7 siswa dengan persentase 22,5%. 

Kerjasama rendah pada pra siklus sebanyak 13 siswa persentase 41,9 pada siklus 1 

menurun menjadi 4 siswa persentase 12,9%. Pada siklus 2 menurun menjadi 0%. 

 Indikator keberhasilan kerjasama pada penelitian ini yaitu 70% siswa 

mencapai kategori kerjasama tinggi. Tercapai atau tidaknya indikator keberhasilan 

kerjasama, dapat diketahui dengan melihat persentase siswa dalam kategori 

kerjasama tinggi. Pada pra siklus jumlah siswa yang termasuk kategori kerjasama 

tinggi 5 siswa dengan persentase 16,2%. Pada siklus 1 jumlah siswa yang 

termasuk kategori kerjasama tinggi 11 siswa dengan persentase 35,5%. Pada 
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siklus 2 jumlah siswa yang termasuk kategori kerjasama tinggi yaitu 24 siswa 

dengan persentase 77,5%.  

 Hasil kerjasama yang diperoleh pada siklus 2 telah mencapai indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan oleh peneliti yaitu 70% siswa mencapai 

kategori kerjasama tinggi. Jadi penerapan model kooperatif tipe NHT (Numbered 

Heads Together) dapat meningkatkan kerjasama siswa dalam pembelajaran IPA 

pada kelas 4 SD Negeri 1 Pojok semester 2 tahun pelajaran 2012/2013. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartomo (2012). Upaya 

Meningkatkan Kerjasama dan Hasil Belajar Matematika dengan Menggunakan 

Pembelajaran Kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) berbantuan LKS 

dapat meningkatkan kerjasama dan hasil belajar matematika Siswa Kelas 5 

Semester 2 di SD Negeri Candiroto Tahun 2011/2012. Selain itu hasil penelitian 

ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Slavin pada tahun 1995 

bahwa penggunaan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan hasil belajar dan 

sekaligus meningkatkan keterampilan sosial, keterampilan sosial dalam penelitian 

ini yaitu kerjasama siswa (Rusman, 2010:205). Selain itu juga sejalan dengan 

pendapat (Arends, 2008:6) bahwa model pembelajaran kooperatif (cooperative 

learning) dapat meningkatkan kerjasama siswa.  

4.6.2 Penerapan Model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri 1 Pojok Semester 

2 Tahun Pelajaran 2012/2013.  

 Penerapan Model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri 1 Pojok Semester 2 

Tahun Pelajaran 2012/2013. Peningkatan tersebut dibuktikan dengan adanya 

peningkatan jumlah siswa yang tuntas dan menurunnya jumlah siswa yang tidak 

tuntas pada setiap siklusnya. Pada pra siklus terdapat 17 siswa dengan persentase 

54,5% yang tuntas, siklus 1 terdapat 24 dengan persentase 77,4%, siklus 2 

terdapat 29 dengan persentase 93,5% siswa yang tuntas dari 31 siswa. Sedangkan 

siswa yang tidak tuntas pada pra siklus 14 siswa persenrase 45,2% pada siklus 1 

menurun menjadi 7 siswa dengan persentase 22,5% pada siklus 2 menurun 

menjadi 2 siswa persentase 6,5%. 
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 Indikator keberhasilan hasil belajar pada penelitian ini yaitu 85% siswa telah 

tuntas mencapai KKM. Hasil belajar pada siklus 2 sudah mencapai indikator 

keberhasilan yang ditentukan oleh peneliti yaitu 85% siswa telah tuntas mencapai 

KKM (65) dapat dilihat dari persentase siswa yang tuntas pada siklus 2 yaitu 

93,5% siswa tuntas. 

 Pada siklus 2 terdapat 2 siswa yang belum tuntas belajar. Setelah dilakukan 

diskusi dengan guru kelas dan pengamatan saat kegiatan pembelajaran, kedua 

siswa tersebut memang memiliki kemampuan yang rendah dalam menyerap 

materi pelajaran dibandingkan dengan siswa lainnya. Selain itu salah satu siswa 

tersebut belum lancer dalam membaca sehingga kesulitan dalam menerima materi 

pelajaran. Dan satu siswa yang lain tergolong siswa yang pendiam dan tertutup. 

 Berasarkan hasil belajar pada siklus 1 dan siklus 2, hal ini membuktikan 

bahwa model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri 1 Pojok semester 2 tahun 

pelajaran 2012/2013. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juwito 

(2012) menunjukkan bahwa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif  

NHT (Numbered Heads Together)  mampu meningkatkan prestasi belajar siswa 

Kelas 4 mata pelajaran IPA materi penjumlahan dan pengurangan bilangan  bulat  

di SD  Madugowongjati 02  Kecamatan  Gringsing  Kabupaten Batang Tahun 

Pelajaran 2011/2012. 

4.6.3 Terdapat hubungan yang kuat antara kerjasama dan hasil belajar IPA 

dalam penerapan model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) 

pada siswa kelas 4 SD Negeri 1 Pojok Semester 2 Tahun Pelajaran 

2012/2013.  

 Terdapat hubungan yang kuat antara kerjasama dan hasil belajar IPA dalam 

penerapan model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) pada siswa 

kelas 4 SD Negeri 1 Pojok Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013. Hal ini 

terbukti pada hasil uji korelasi rho spearman antara kerjasama dan hasil belajar 

pada siklus 1 koefesien korelasinya yaitu 0,980. Pada siklus 2 koefesien 

korelasinya yaitu 0,982. Dengan mengacu pada (Sugiyono, 2011:231), 

berdasarkan hasil kooefesien korelasi pada siklus 1 dan siklus 2 terdapat 
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hubungan yang kuat antara kerjasama dan hasil belajar dalam tingkat hubungan 

sangat kuat, sehingga semakin tinggi nilai kerjasama semakin tinggi pula nilai 

hasil belajar siswa. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Rusman 

(2011:210) kerjasama dapat menyelesaikan tugas akademik dan meningkatkan 

kemampuan akademik. Kemampuan akademik yang dimaksud adalah hasil belajar 

siswa. Pendapat Rusman terbukti dengan hasil korelasi antara kerjasama dan hasil 

belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri 1 Pojok semester 2 yang menytakan terdapat 

hubungan yang kuat antara kerjasama dan hasil belajar.  

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui terjadi peningkatan 

kerjasama dan hasil belajar siswa, selain itu terdapat hubungan antara kerjasama 

dan hasil belajar siswa setelah diberikan tindakan dengan menerapkan model 

kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together). Peningkatan kerjasama dan 

hasil belajar siswa disebabkan oleh adanya keunggulan-keunggulan yang dimiliki 

oleh model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) sesuai dengan kajian 

teori yang dikemukakan oleh Nur (2012) dan Arends (2011). Melaui penerapan 

model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) masing-masing siswa 

memiliki tanggung jawab untuk menguasai bahan diskusi kelompok yang telah 

diberikan agar saat nomornya dipanggil mereka siap untuk menjawab pertanyaan 

oleh guru. Dengan adanya hal tersebut, dalam kegiatan kelompok mereka saling 

berbagi, mengemukakan ide, saling memantu antara siswa berkemampuan tinggi 

dan siswa berkemampuan rendah, agar semua anggota kelompok menguasai dan 

mengetahui jawaban yang paling tepat, sehingga saat nomornya dipanggil guru, 

mereka siap menyampaikan hasil diskusi kelompok. Hal tersebut terdapat pada 

langkah berpikir bersama (heads together) dalam kelompok, siswa ditutut untuk 

bekerja sama untuk menyatukan pendapat, saling membantu dalam diskusi 

kelompok untuk mendapatkan jawaban yang paling tepat, sehingga pada langkah 

ini dapat meningkatkan kerjasama siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan Isjoni (2009:113) yaitu dengan membagikan ide dan pertimbangan 

jawaban yang paling tepat dapat mendorong siswa untuk meningkatkan semangat 

kerjasama. Karena pada tahap berpikir bersama (heads together) terlaksana 

dengan baik maka kerjasama siswa meningkat, hal ini terbukti dengan 
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meningkatnya kerjasama siswa kelas 4 SD Negeri 1 Pojok semester 2 tahun 

pelajaran 2012/2013.  

 Dengan adanya peningkatkan kerjasama, siswa yang pada mulanya malas, 

mau tidak mau harus terlibat dalam diskusi, agar dia siap menjawab pertanyaan 

saat nomornya dipanggil yaitu pada tahap pemberian jawaban (answering) 

dilakukan dengan memanggil salah satu nomor pada tiap kelompok, dan siswa 

yang dipanggil nomornya harus siap menjawab pertanyaan. Dengan adanya 

berpikir bersama dan pemanggilan nomor, siswa akan berusaha menguasai materi, 

mengetahui jawaban, saling membantu antara siswa yang berkemampuan tinggi 

dan kemampuan rendah, dan bersungguh-sungguh dalam diskusi. Dengan adanya 

kegiatan pembelajaran sepeti di atas, dapat  membuat siswa lebih mudah untuk 

memahami materi pembelajaran karena masing-masing siswa memiliki tanggung 

jawab serta adanya tukar pendapat antara anggota kelompok. Karena siswa lebih 

mudah dalam memamahami materi pembelajaran, maka hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan dan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sharan (2012:215) 

unsur yang menutut siswa untuk bertanggung jawab menguasai hasil diskusi yaitu 

pada tahap terakhir atau pemanggilan nomor hal ini memungkinkan mereka akan 

bersedia mendengarkan bahan pelajaran karena mereka memiliki tanggung jawab 

untuk dapat menyampaikan hasil diskusi kelompok. Karena tahap tersebut 

terlaksana dengan baik maka terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa IPA 

siswa kelas 4 SD Negeri 1 Pojok semester 2 Tahun 2012/2013. Berdasarkan 

uraian tersebut, terbukti bahwa model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads 

Together) dapat meningkatkan kerjasama sekaligus hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA kelas 4 SD N 1 Pojok semester 2 Tahun 2012/2013. 

 Setelah dikenai tindakan dengan penerapan model kooperatif tipe NHT 

(Numbered Heads Together), di dalam penelitian ini terdapat 4 kategori siswa 

kelas 4, khususnya dalam pembelajaran IPA. Keempat kategori tersebut adalah 

sebagai berikut. 

a. Siswa yang tuntas sebelum dikenai tindakan yaitu dengan penerapan model 

kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) dalam pembelajaran IPA. 
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Siswa dalam kategori ini memiliki karakteristik mudah menyerap materi 

pelajaran, cerdas, suka bekerjasama dengan teman, dan mandiri. 

b. Siswa yang tuntas setelah dikenai tindakan siklus 1 menggunakan model 

kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) dalam pembelajaran IPA. 

Siswa dalam kategori ini memiliki karakteristik rajin belajar, patuh pada guru, 

namun kurang berani dalam menyampaikan pendapat mereka. 

c. Siswa yang tuntas setelah dikenai tindakan siklus 2 menggunakan model 

kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) dalam pembelajaran IPA. 

Siswa dalam kategori ini memiliki karakteristik kurang suka bekerjasama 

dengan teman, pendiam, dan kurang berani dalam menyampaikan pendapat 

mereka. 

d. Siswa yang tidak tuntas setelah dilakukan tindakan siklus 2 menggunakan 

model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) dalam pembelajaran 

IPA. Siswa dalam kategori ini memiliki karakteristik kurang suka 

bekerjasama dengan teman, pendiam, malas dan kurang lancar dalam 

membaca. 

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, melaui penerapan model kooperatif 

tipe NHT (Numbered Heads Together) dalam pembelajaran IPA pokok bahasan 

sumber daya alam lingkungan dan teknologi, pada siswa kelas 4 SD Negeri 1 

Pojok semester 2 tahun pelajaran 2012/2013 dapat meningkatkan kerjasama dan 

hasil belajar siswa. Sehingga implikasi dari penelitian ini sebagai berikut. 

1. Impilikasi Teoritis 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu penerapan model 

kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together), hasil penelitian ini sesuai 

dengan teori model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) namun 

mengalami sedikit modifikasi sesuai dengan standar proses yang memuat unsur 

eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi yang diterapkan dalam pembelajaran IPA 

pokok bahasan sumber daya alam, lingkungan dan teknologi. Dalam kegiatan 

eksplorasi siswa selain mendapatkan informasi dari guru, siswa juga mencari 

informasi sendiri dari buku sumber, serta mendapat tugas berupa lembar kerja 

siswa untuk diselesaikan bersama. Dalam kegiatan elaborasi siswa berpikir 
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bersama, saling membagikan ide untuk mendapatkan jawaban yang paling tepat 

dalam menyelesaikan tugas bersama. Selain itu harus bisa menyampaikan hasil 

diskusinya saat nomornya dipanggil sehingga tiap siswa bertanggung jawab 

menguasai bahan diskusi, agar dapat menjawab pertanyaan dan menyampaikan 

diskusi saat nomonya dipanggil. Siswa lain menanggapi sehingga terjalin diskusi 

kelas untuk menemukan jawaban yang benar dan bermakna bagi siswa. Dalam 

kegiatan konfirmasi siswa dibimbing untuk menyimpulkan hasil diskusi yang 

telah dilakukan. Dengan menerapkan model kooperatif tipe NHT (Numbered 

Heads Together) yang membuat guru lebih mudah menyampaikan bahan 

pelajaran sehingga lebih mudah meningkatkan kerjasama dan hasil belajar siswa 

sesuai dengan pokok bahasan yang disampaikan. 

2. Implikasi Praktis 

Dengan menerapkan model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads 

Together) pada siklus 1 dan siklus 2, siswa yang awalnya tidak tuntas menjadi 

tuntas. Selain itu kerjasama siswa yang awalnya rendah setelah diterapkan model 

kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) pada siklus 2 menjadi tinggi. 

Berdasarkan hal tersebut model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) 

merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan sebagai salah 

satu model pembelajaran yang dapat digunakan guru untuk meningkatkan 

kerjasama dan hasil belajar siswa. Siswa yang awalnya tidak tuntas menjadi tuntas 

setelah diterapkan model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together), siswa 

tersebut memiliki ciri-ciri yaitu kurang suka bekerjasama dengan teman, pendiam, 

dan kurang berani dalam menyampaikan pendapat mereka. Dengan menerapkan 

model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) siswa dibagi dalam 

kelompok yang heterogen, dalam kelompok tersebut siswa diberi tugas dengan 

menyatukan pendapat, berbagi ide, saling membantu antara siswa berkemampuan 

tinggi dan berkemampuan rendah, diskusi dengan sungguh-sungguh sehingga 

kerjasama siswa dalam kegiatan ini meningkat. Hal ini dilakukan siswa agar saat 

nomornya dipanggil oleh guru, siswa siap menyampaikan hasil diskusi dan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan lain dalam diskusi kelas. Sehingga siswa 

memiliki tanggung jawab menguasai bahan pelajaran.  


