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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1 Gambaran Umum SDN Ngajaran 02 

SDN Ngajaran 02 terletak di Dusun Nalirojo, Desa Ngajaran Kecamatan 

Tuntang Kabupaten Semarang. Selama ini SDN Ngajaran 02 sudah mengalami 

beberapa kali perbaikan dengan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK), sehingga 

menjadikan SDN Ngajaran 02 mempunyai ruangan yang cukup lengkap. 

Sarana yang ada di SDN Ngajaran 02 diantaranya 6 ruang kelas, 1 ruang 

guru dan kepala sekolah, 1 ruang UKS, 1 gudang, 1 koperasi, 2 WC untuk siswa 

dan 2 WC untuk guru. setiap ruangan memiliki keadaan yang cukup baik, terdapat 

ventilasi yang memadai, penerangan yang cukup dan suasana yang nyaman. 

Selain itu, halaman SDN Ngajaran 02 juga cukup luas yang biasanya diguinakan 

untuk upacara bendera dan kegiatan sekolah lainya. Letaknya yang berada di 

pedesaan menjadikan suasana SDN Ngajaran 02 masih asri serta tenang dan 

nyaman untuk kegiatan pembelajaran. 

Alat peraga pembelajaran yang dimiliki SDN Ngajaran 02 cukup 

lengkap, hanya saja penggunaanya belum maksimal. Buku pembelajaran yang 

digunakan sudah mencukupi, karena antara jumlah buku dan jumlah siswa sama.   

 

4.2 Pelaksanaan Penelitian  

4.2.1 Deskripsi Kondisi awal  

Kondisi awal merupakan kondisi sebelum penelitian tindakan kelas 

dilakukan. Terlebih dahulu untuk mengetahui suasana pembelajaran dan hasil 

belajar siswa terutama pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Pada saat 

observasi tersebut, soal prasiklus diberikan dengan materi yang diajarkan guru 

pada saat itu. Dari nilai sebanyak 15 siswa dapat disajikan tabel distribusi 

frekuensi pencapaian hasil belajar dengan rumus sebagai berikut:  

 

Banyak Kelas = 1 + 3,3 Log n 

     = 1 + 3,3 Log 15 
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   = 1 + 3,3 + 1,2 

   = 5,5 ( dibulatkan menjadi 6 ) 

Range   = skor maksimal – skor minimal  

   = 100 – 30  

   = 70 

Interval   =  
      

             
  

   =  
  

 
  

   = 11,6 ( dibulatkan menjadi 12) 

Dari perhitungan diatas kemudian dibuat tabel distribusi frekuensi 

kondisi awal siswa sebagai berikut:     

Tabel 4.1 

Nilai Hasil Belajar IPA Kondisi Awal  

No. Nilai  Sebelum Tindakan  Keterangan  

Jumlah Siswa  Presentase 

(%) 

1. 17 – 28   0 0% Belum Tuntas  

2.  29 – 40  2 13,33% Belum Tuntas 

3. 41 – 52 1 6,67% Belum Tuntas 

4.  53 – 64  2 13,33% Belum Tuntas 

5.  65 – 76  2 13,33% Belum Tuntas 

6.  77 – 88  3 20% Tuntas  

7.  89 – 100  5 33,33% Tuntas  

Jumlah  15 100%  

Rata – rata  73,33 

Nilai Tertinggi  100 

Nilai Terendah  30 

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa siswa yang telah mencapai 

KKM adalah 8 siswa atau 53,33% dan siswa yang belum mencapai KKM adalah 7 

siswa atau 46,67% pada kelas ke 5 siswa dinyatakan belum tuntas karena siswa yg 

berada di kelas tersebut mendapat nilai 65 (belum melebihi KKM). Nilai rata – 
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rata yang diperoleh kelas adalah 73,33 dengan perolehan nilai tertinggi 100 dan 

nilai terendah 30.   

Tabel 4.2 

Presentase Ketuntasan Hasil Belajar IPA Kondisi Awal 

No.  Nilai  Sebelum Tindakan  Keterangan  

Jumlah siswa  Presentase 

(%) 

1. ≤ 75 7 46,67% Belum 

Tuntas 

2. ≥ 75 8 53,33% Tuntas  

Jumlah  15 100%  

Rata – rata  73,33  

Nilai Tertinggi  100  

Nilai Terendah  30  

Berdasarkan tabel presentase ketuntasan hasil belajar siswa kelas IV 

SDN Ngajaran 02 sebelum tindakan, menunjukan bahwa siswa yang memperoleh 

nilai kurang dari KKM 75 sebanyak 7 siswa atau 46,67% dari total keseluruhan 

siswa. Sedangkan siswa yang nilainya telah mencapai KKM sebanyak 8 siswa 

atau 53,33% dari total keseluruhan siswa. 

Berdasarkan data hasil belajar yang rendah dari siswa kelas IV di SDN 

Ngajaran 02 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Semester II Tahun Ajaran 

2015/2016, penulis akan melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sesuai 

dengan rancangan penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Dalam 

penelitian ini, penulis akan menggunakan pembelajaran Number Head Together 

(NHT) guna meningkatkan hasil belajar siswa yang akan dilakukan dalam 2 

siklus, dimana setiap siklus akan dilakukan 2 kali pertemuan. 

4.2.2 Pelaksanaan Siklus 1  

4.2.2.1 Tahap Perencanaan Tindakan Siklus 1 

Sebelum melaksanakan tindakan, ada beberapa langkah yang dilakukan 

oleh penulis, antara lain:  
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a. Bersama dengan guru memeriksa kembali RPP yang telah disusun 

dan mencermati setiap butir yang akan dilaksanakan dalam 

pelaksanaan tindakan. 

b. Menyiapkan alat peraga dan sarana lain yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan tindakan.  

c. Mengecek kembali kelengkapan alat pengumpulan data, seperti 

lembar observasi. 

d. Membuat kesepakatan dengan teman sejawat untuk menentukan 

fokus observasi. 

4.2.2.2 Tahap Pelaksanaan Tindakan Siklus 1  

Setelah menyusun langkah – langkah kegiatan pembelajaran, penulis 

bersama observer menyepakati untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang 

terdiri dari dua pertrmuan pembelajaran yaitu:  

Pertemuan I 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2015 dengan 

kompetensi dasar Mendiskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan. 

Pada pertemuan pertama terdapat tiga indikator pembelajaran yang disampaikan 

yaitu Menggolongkan batuan berdasarkan warna kekerasan, permukaan kasar dan 

halus, Menyebutkan sifat dan manfaat batuan, dan Menjelaskan proses 

pembentukan tanah karena pelapukan. 

a) Kegiatan Awal  

Kegiatan awal yang dilakukan oleh pengajar meliputi beberapa kegiatan 

yang telah di desain dalam rencana pembelajaran yaitu membuka pembelajaran 

dengan salam, berdoa, mengabsen dan melakukan apersepsi. Kegiatan apersepsi 

dilakukan dengan memberikan pertanyaan – pertanyaan tentang batuan yang ada 

disekitar siswa dan adakah hubungan batuan dengan tanah, siswa diminta untuk 

menjelaskan pemahaman mereka tentang hubungan batuan dengan tanah, 

kemudian pengajar mengkomunikasiakan tujuan pembelajaran dan cara belajar 

yang ditempuh dalam pembelajaran Number Head Together. Dan siswa diminta 

untuk membuat kelompok dengan jumlah 3 orang per kelompok. 

b) Kegiatan Inti 
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Pada kegiatan inti, pengajar menjelaskan materi tentang proses 

pembentukan tanah serta memberikan soal – soal yang bersangkutan dengan 

proses pembentukan tanah.  Dari materi tersebut secara berkelompok siswa 

melakukan diskusi untuk menjawan soal – soal yang diberikan sebelumnya. 

Selama kegiatan tersebut berlangsung, pengajar berperan sebagai fasilitator dan 

motivator bagi siswa untuk menemukan pengertian, proses terbentuknya tanah, 

jenis batuan dan manfaatnya bagi lingkungan. Setelah mendapat pengarahan dari 

pengajar, kemudian mereka berdiskusi dengan kelompoknya untuk menemukan 

pengertian, proses terbentuknya tanah, jeni batuan dan manfaatnya bagi 

lingkungan. Jawaban yang ditemukan kemudian ditulis di kertas jawaban yang 

telah dibagikan sebelumnya.  

Secara bergantian sesuai nomor kepala dipanggil oleh pengajar siswa 

memepresentasikan pengertian, proses terbentuknya tanah, jenis batuan dan 

manfaatnya bagi lingkungan di depan kelas. Suasana yang tercipta pada tahap ini 

sangat gaduh, karena siswa yang belum mendapatkan giliran justru berjalan 

kesana kemari. Namun, hal tersebut segera bisa diatasi oleh pengajar, ketika siswa 

yang lain menanggapi atau mengomentari hasil presentasi. Selama kegiatan ini 

berlangsung, pengajar melakukan penilaian proses. Penilaian yang dilakukan 

menyangkut penilaian afektif dan psikomotor siswa. Untuk memantapkan siswa 

mengenai materi yang dipelajari, pengajar memberikan umpan balik dan 

penguatan terhadap proses Number Head Together dalam menemukan pengertian, 

proses terbentuknya tanah, jenis batuan dan manfaatnya bagi lingkungan. Pengajar 

dan siswa melakukan refleksi dalam mengikuti pembelajaran Number Head 

Together. Pengajar juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk menanyakan 

hal – hal yang belum dipahami. 

c) Kegiatan Akhir  

Pengajar bersama – sama sengan siswa membuat penegasan atau 

kesimpulan tentang pengertian, proses terbentuknya tanah, jenis batuan dan 

manfaatnya bagi lingkungan yang telah ditemukan oleh siswa dalam pembelajaran 

NHT. Pengajar memberikan pesan kepada siswa untuk mempelajari lagi materi 

tersebut. Pengajar juga menyampaikan pelajaran yang akan dipelajari pada 
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pertemuan selanjutnya. Pengajar memberikan pesan kepada siswa untuk 

mempelajari lagi materi tersebut dan materi pertemuan sebelumnya, karena dalam 

pertemuan selanjutnya akan dilakukan evaluasi.   

Pertemuan II  

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari 4 April 2015 dengan 

kompetensi dasar yang masih sama yaitu Mendiskripsikan proses pembentukan 

tanah karena pelapukan. Pada pertemuan terakhir  di siklus I ini terdapat tiga 

indikator pembelajaran yang disampaikan yaitu Menggolongkan batuan 

berdasarkan warna kekerasan, permukaan kasar dan halus, Menyebutkan sifat dan 

manfaat batuan, dan Menjelaskan proses pembentukan tanah karena pelapukan. 

Berikut ini adalah langkah-langkah pembelajaran pertemuan terakhir siklus I: 

a) Kegiatan Awal 

Kegiatan awal yang dilakukan pengajar meliputi beberapa kegiatan yang 

telah di desain dalam rencana pembelajaran yaitu membuka pembelajaran dengan 

salam, berdoa, mengabsen dan melakukan apersepsi. Sebelum melakukan 

kegiatan apersepsi, pengajar melakukan kegiatan prasyarat dengan menanyakan 

pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Kegiatan apersepsi dilakukan dengan 

menunjukan perubahan batu besar lama kelamaan menjadi semakin kecil karena 

akibat dari pelapukan. Setelah apersepsi, kemudian pengajar mengkomunikasikan 

tujuan pembelajaran NHT, dan siswa diminta untuk membuat kelompok dengan 

jumlah 3 orang perkelompok.  

b) Kegiatan Inti  

Pada kegiatan inti, pengajar memberikan teks bacaan tentang proses 

terjadinya pelapukan serta memberikan soal – soal yang bersangkutan dengan 

bacaan. Dari teks tersebut secara berkelompok siswa melakukan penyelidikan 

untuk menjawab soal – soal yang telah diberikan sebelumnya. Selama kegiatan 

tersebut berlangsung, pengajar berperan sebagai fasilitator dan motivator bagi 

siswa untuk menjelaskan proses pelapukan pada batuan, dan jenis – jenis 

pelapukan. Setelah mendapat pengarahan dari pengajar, kemudian mereka 

berdiskusi dengan kelompoknya untuk menjelaskan proses pelapukan pada 
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batuan, dan jenis – jenis pelapukan. Jawaban yang ditemukan kemudian ditulis di 

kertas jawaban yang telah dibagikan sebelumnya.  

Secara bergantian sesuai nomor kepala dipanggil oleh pengajar siswa 

memepresentasikan proses pelapukan pada batuan, dan jenis – jenis pelapukan di 

depan kelas. Suasana yang tercipta pada tahap ini sangat gaduh, karena siswa 

yang belum mendapatkan giliran justru berjalan kesana kemari. Namun, hal 

tersebut segera bisa diatasi oleh pengajar, ketika siswa yang lain menanggapi atau 

mengomentari hasil presentasi. Selama kegiatan ini berlangsung, pengajar 

melakukan penilaian proses. Penilaian yang dilakukan menyangkut penilaian 

afektif dan psikomotor siswa. Untuk memantapkan siswa mengenai materi yang 

dipelajari, pengajar memberikan umpan balik dan penguatan terhadap proses 

Number Head Together dalam menjelaskan proses pelapukan pada batuan, dan 

jenis – jenis pelapukan. Pengajar dan siswa melakukan refleksi dalam mengikuti 

pembelajaran Number Head Together. Pengajar juga memberikan kesempatan 

bagi siswa untuk menanyakan hal – hal yang belum dipahami. 

Pengajar juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk menanyakan hal 

–hal yang belum dipahami dari pertemuan pertama sampai pertemuan kedua.  

c) Kegiatan Akhir   

Pengajar bersama – sama dengan siswa membuat penegasan atau 

kesimpulan tentang proses pelapukan pada batuan, dan jenis – jenis pelapukan 

yang telah ditemukan oleh siswa dalam pembelajaran NHT. Pengajar 

menyampaikan kepada siswa tentang kesiapan dalam mengikuti evaluasi 

pembelajaran. Pengajar menjelaskan kepada siswa tentang peraturan dalam 

mengerjakan soal evaluasi, kemudian pengajar membagikan soal evaluasi pada 

setiap siswa. Siswa mengerjakan soal evaluasi dengan baik dan pengajar 

mengawasi jalanya tes dari awal sampai akhir. Setelah semua selesai mengerjakan 

soal evaluasi, pengajar bersama siswa mencocokan hasil kerja siswa dan langsung 

mengumumkan hasil tes kepada siswa.  
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4.2.2.3 Tahap Hasil Observasi Siklus I  

Pertemuan I  

Selain kegiatan pembelajaran guru, aktivitas belajar siswa juga diamati 

oleh observer dengan lembar observasi yang telah ditetapkan. Adapun hasil 

observasi aktivitas guru dan siswa sebagai berikut:  

1. Observasi Guru  

Lembar observasi guru berisi aspek – aspek yang terdiri dari langkah – 

langkah pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru. pada lembar observasi 

guru observer bertugas untuk mengamati apakah setiap aspek yang terdapat pada 

lembar observasi sudah dilaksanakan dengan benar dan runtut atau belum. Di 

bawah ini merupakan lembar observasi guru pada siklus I pertemuan pertama. 

Tabel 4.3  

Hasil Observasi Aktifitas Guru Siklus I Pertemuan I 

No.  Aspek – aspek yang Diobservasi  Keterlaksanaan 

Ya  Tidak  

1.  Guru mengajak siswa untuk berdoa sesuai 

keyakinan dan kepercayaan masing-masing dan 

memberi salam. 

   

2. Guru melakukan presensi dan memberikan 

motivasi kepada siswa. 

   

3. Guru menyampaikan kegiatan yang akan 

dilakukan selama proses pembelajaran. 

   

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.    

5. Guru melakukan apersepsi.    

6. Guru memperkenalkan dan menyajikan materi.    

7. Guru memberi tahu siswa apa yang sedang mereka 

pelajari. 

   

8. Guru memunculkan keingintahuan siswa dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan. 

   

9. Guru membuat salinan lembar rekapitulasi    
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kelompok. 

10. Guru merangking siswa dari yang paling pintar.    

11. Guru membentuk kelompok yang terdiri dari tiga 

siswa yang mewakili kemampuan, jenis kelamin 

dan ras siswa di kelas itu dan memberikan nomer 

kepala. 

   

12. Guru menugaskan siswa ke dalam kelompok 

untuk berdiskusi tentang pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. 

   

13. Guru meminta siswa untuk mengerjakan 

permasalahan atau mempersiapkan jawaban untuk 

menjawab pertanyaan. 

   

14. Guru memanggil siswa dengan menyebutkan 

nomor, dan siswa dengan nomer yang sama 

mempresentasikan jawaban. 

   

15. Guru memanggil siswa secara acak.    

16. Guru memberi umpan balik.    

17. Guru memberi nilai berdasarkan kemajuan siswa.    

18. Guru memberikan pengakuan khusus atau 

penghargaan lain. 

   

19. Guru menanyakan kepada siswa tentang materi 

yang belum dipahami. 

   

20. Guru dan siswa membuat kesimpulan.    

21. Guru melakukan refleksi dan memberikan 

penguatan kepada siswa. 

   

22. Guru memberikan tugas individu kepada siswa.    

23. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan selanjutnya. 

   

24. Guru mengajak siswa untuk berdoa.    

Berdasarkan tabel diatas terdapa 24 aspek yang harus dilakukan oleh 

guru  secara urut, dan terlihat bahwa guru telah melakukan seluruh aspek dengan 
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tepat mulai dari aspek pertama sampai aspek ke 24 dengan tepat tanpa 

melewatkan satu aspek apapun. Dengan begitu guru dinyatakan telah berhasil 

melakukan proses mengajar yang sesuai dengan model pembelajaran NHT pada 

siklus I pertemuan pertama. 

2. Observasi Siswa  

Lembar observasi siswa berisi aspek – aspek kegiatan dan sikap siswa  

yang harus diamati pada saat pelajaran berlangsung. berikut ini adalah tabel 

observasi siswa pada siklus I pertemuan pertama. 

Tabel 4.4 

Hasil Observasi Aktifitas Siswa Siklus I Pertemuan I 

No. Aspek –aspek yang di Observasi  Keterlaksanaan 

Ya  Tidak  

1. Siswa berdoa dan mengucapkan salam.    

2. Siswa mengikuti pelajaran sesuai dengan tujuan.    

3. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru.    

4. Siswa tertib dan disiplin mengikuti pelajaran.    

5. Siswa mengerjakan tugas sesuai intruksi.    

6. Siswa aktif dan mampu bersosialisasi dengan 

kelompok. 

   

7. Siswa antusias mengikuti pelajaran.    

8. Siswa aktif bertanya.    

9. Siswa aktif menjawab pertanyaan.    

10.  Siswa memahami materi yang diajarkan.    

Berdasarkan tabel diatas terdapat 10 aspek yang harus diamati dan 

dilaksanakan oleh siswa, dan terlihat bahwa seluruh aspek dilaksanakan tanpa 

melewatkan satu aspek apapun. Karena seluruh aspek mampu terlaksana dengan 

baik maka pada siklus I pertemuan pertama dinyatakan berhasil. 
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Pertemuan II 

1. Observasi Guru  

Dibawah ini merupakan tabel observasi guru yang harus dilakukan oleh 

guru selama proses pembelajaran pada siklus I pertemuan kedua:  

Tabel 4.5  

Hasil Observasi Aktifitas Guru Siklus I Pertemuan II 

No.  Aspek – aspek yang Diobservasi  Keterlaksanaan 

Ya  Tidak  

1.  Guru mengajak siswa untuk berdoa sesuai 

keyakinan dan kepercayaan masing-masing dan 

memberi salam. 

   

2. Guru melakukan presensi dan memberikan 

motivasi kepada siswa. 

   

3. Guru menyampaikan kegiatan yang akan 

dilakukan selama proses pembelajaran. 

   

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.    

5. Guru melakukan apersepsi.    

6. Guru memperkenalkan dan menyajikan materi.    

7. Guru memberi tahu siswa apa yang sedang mereka 

pelajari. 

   

8. Guru memunculkan keingintahuan siswa dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan. 

   

9. Guru membuat salinan lembar rekapitulasi 

kelompok. 

   

10. Guru merangking siswa dari yang paling pintar.    

11. Guru membentuk kelompok yang terdiri dari tiga 

siswa yang mewakili kemampuan, jenis kelamin 

dan ras siswa di kelas itu dan memberikan nomer 

kepala. 

   

12. Guru menugaskan siswa ke dalam kelompok    
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untuk berdiskusi tentang pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. 

13. Guru meminta siswa untuk mengerjakan 

permasalahan atau mempersiapkan jawaban untuk 

menjawab pertanyaan. 

   

14. Guru memanggil siswa dengan menyebutkan 

nomor, dan siswa dengan nomer yang sama 

mempresentasikan jawaban. 

   

15. Guru memanggil siswa secara acak.    

16. Guru memberi umpan balik.    

17. Guru memberi nilai berdasarkan kemajuan siswa.    

18. Guru memberikan pengakuan khusus atau 

penghargaan lain. 

   

19. Guru menanyakan kepada siswa tentang materi 

yang belum dipahami. 

   

20. Guru dan siswa membuat kesimpulan.    

21. Guru melakukan refleksi dan memberikan 

penguatan kepada siswa. 

   

22. Guru memberikan tugas kepada siswa.    

23. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan selanjutnya. 

   

24. Guru mengajak siswa untuk berdoa.    

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa guru telah berhasil 

melakukan proses pembelajaran. Terlihat dari seluruh aspek yang mampu 

terlaksana dengan benar dan urut tanpa melewatkan satu aspek apapun, berarti 

proses pembelajaran pada siklus I pertemuan kedua dinyatakan berhasil. 
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2. Observasi Siswa  

Berikut ini adalah tabel observasi siswa yang harus dilakukan oleh siswa 

pada siklus I pertemuan kedua: 

Tabel 4.6  

Hasil Observasi Aktifitas Siswa Siklus I Pertemuan II 

No. Aspek –aspek yang di Observasi  Keterlaksanaan 

Ya  Tidak  

1. Siswa berdoa dan mengucapkan salam.    

2. Siswa mengikuti pelajaran sesuai dengan tujuan.    

3. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru.    

4. Siswa tertib dan disiplin mengikuti pelajaran.    

5. Siswa mengerjakan tugas sesuai intruksi.    

6. Siswa aktif dan mampu bersosialisasi dengan 

kelompok. 

   

7. Siswa antusias mengikuti pelajaran.    

8. Siswa aktif bertanya.    

9. Siswa aktif menjawab pertanyaan.    

10.  Siswa memahami materi yang diajarkan.    

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa siswa telah berhasil 

melakukan proses pembelajaran. Terlihat dari seluruh aspek yang mampu 

terlaksana dengan benar dan urut tanpa melewatkan satu aspek apapun, berarti 

proses pembelajaran pada siklus I pertemuan kedua dinyatakan berhasil. 

4.2.2.3 Hasil Analisis Data Hasil Belajar Siklus I 

I. Paparan Hasil Belajar Siklus I  

Hasil belajar setelah pelaksanaan tindakan pada siklus I yang diperoleh 

selama pelaksanaan pembelajaran Number Head Together pada mata pelajaran 

IPA kelas V SDN Ngajaran 02 yang disajikan dalam bentuk tabel distibusi 

frekuensi dengan rumus sebagai berikut:  

Banyak Kelas = 1 + 3,3 Log n + 1 

     = 1 + 3,3 Log 15 + 1 
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   = 1 + 3,3 + 1,2 + 1 

   = 6,5 ( dibulatkan menjadi 7 ) 

Range   = skor maksimal – skor minimal  

   = 94 – 40  

   = 54 

Interval   =  
      

             
  

   =  
  

 
  

   = 7,7 ( dibulatkan menjadi 8) 

Dari perhitungan diatas kemudian dibuat tabel distribusi frekuensi 

kondisi awal siswa sebagai berikut:    

Tabel 4.7  

Nilai Evaluasi Hasil Belajar IPA Siklus I  

No.  Nilai  Siklus I Keterangan  

Jumlah 

Siswa  

Presentasi 

(%) 

1. 40 – 47  2 13,33% Belum Tuntas  

2. 48 – 55  0 0 Belum Tuntas  

3. 56 – 63   0 0 Belum Tuntas 

4. 64 – 71  1 6,67% Belum Tuntas 

5. 72 – 79  2 13,33% Belum Tuntas 

6. 80 – 87  7 46,67% Tuntas  

7. 88 – 96  3 20% Tuntas  

Jumlah  15 100%  

Rata – rata  76,73 

Nilai Tertinggi  94 

Nilai Terendah  40 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa dengan menerapkan 

pembelajaran NHT menunjukan bahwa perbandingan siswa yang mencapai 

ketuntasan belajar (KKM 75) adalah sebanyak 10 siswa atau 66,67% sedangkan 

siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar sebanyak 5 siswa atau 33,33% 
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pada kelas ke 5 tabel frekuensi distribusi terdapat 2 siswa yang dinyatakan belum 

tuntas karena mendapatkan nilai 74 ( belum melalui KKM). Kondisi ini 

mengalami perubahan dibandingkan pada kondisi awal sebelum tindakan. Pada 

kondisi setelah siklus I siswa yang mendapatkan nilai pada rentang 40 – 47 

sebanyak 2 siswa, pada rentang 48 – 55 tidak ada, pada rentang 56 – 63 tidak ada, 

pada rentang 64 – 71 sebanyak 1 siswa, pada rentang 72 – 79 sebanyak 2 siswa, 

pada rentang 80 – 87 sebanyak 7 siswa, pada rentang 88 – 96 sebanyak 3 siswa. 

Nilai rata – rata siswa meningkat pada kondisi awal sebelum tindakan yaitu 73,33 

menjadi 76,73. Nilai terendah yang dicapai pada siklus I adalah 40 dan nilai 

tertinggi yang dicapai adalah 94. 

Berdasarkan data perolehan hasil belajar dan mengacu pada KKM = 75 

dapat disajikan dalam bentuk tabel 4.8 berikut: 

Tabel 4.8  

Presentase Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siklus I  

No.  Nilai  Siklus I Keterangan  

Jumlah 

Siswa  

Presentasi 

(%) 

1. ≤ 75 5 33,33% Belum Tuntas  

2. ≥ 75 10 66,67% Tuntas  

Jumlah  15 100%  

Rata – rata  76,73  

Nilai Tertinggi  94  

Nilai Terendah  40  

  Berdasarkan tabel presentase ketuntasan hasil belajar siswa kelas V 

SDN Ngajaran 02 siklus I, menunjukan bahwa siswa yang memperoleh nilai 

kurang dari KKM sebanyak 5 siswa atau 33,33% dari total keseluruhan siswa. 

Sedangkan siswa yang nilainya telah mencapai KKM sebanyak 10 siswa atau 

66,67% dari total keseluruhan siswa. 

II. Perbandingan Hasil Belajar Sebelum Tindakan dan Siklus I  

Pada kondisi awal, siswa yang hasil belajarnya telah tuntas sebanyak 8 

siswa atau 53,33%, sedangkan siswa yang hasil belajarnya belum tuntas sebanyak 
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7 siswa atau 46,67% dengan nilai rata – rata sebelum tindakan 73,33. Pada siklus I 

hasil belajar siswa meningkat menjadi 10 siswa yang telah tuntas hasil belajarnya 

atau 66,67%, sedangkan siswa yang belum tunas hasil belajarnya hanya 5 siswa 

atau 33,33 dengan rata – rata menjadi 76,73%. Hal ini menunjukan adanya 

peningkatan hasil belajar dan sesuai dengan kriteria yang diharapkan yaitu dengan 

ketuntasan klasikal sebesar 80% dari 15 siswa. 

untuk mengetahui perbandingan hasil belajar siswa sebelum tindakan dan 

setelah dilakukan tindakan pada siklus I, berikut disajikan tabel perbandingan 

hasil belajar siswa sebelum tindakan dan setelah tindakan siklus I:   

Tabel 4.9 

Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar Kondisi Awal dan Siklus I  

No.  Nilai  Kondisi awal  Siklus I 

Jumlah 

Siswa  

Presentase 

(%)  

Jumlah 

Siswa  

Presentase 

(%)  

1. Tuntas  8 53,33% 10 66,67% 

2. Belum Tuntas  7 46,67% 5 33,33% 

Jumlah  15 100% 15 100% 

Mengacu pada tabel tersebut, dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah 

siswa yang tuntas dalam belajar setelah diberikan tindakan pada siklus I. dari 

kondisi awal ke siklus I mengalami peningkatan ketuntasan belajar yang 

signifikan, yaitu 16,67% menjadi 66,67%. Selain ketuntasan, rata – rata nilai juga 

mengalami peningkatan, yaitu dari 60,83% menjadi 76,73%. Pada siklus I ini 

ketuntasan belajar 66,67% berarti peningkatan tersebut belum mencapai kriteria 

yang diharapkan yaitu 80% dari total jumlah siswa.  

 

4.2.2.4 Tahap Refleksi Siklus I  

Tahap ini dilakukan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang 

telah dilakukan. refleksi bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan baik 

secara proses maupun hasil. Kegiatan refleksi dilakukan bersama antara guru 

pengajar, guru kolaborator (observer) dan perwakilan beberapa siswa. 
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Berdasarkan observasi yang dilakukan terdapat kelebihan dan kelemahan dalam 

pembelajaran model Number head Together.  

Pembelajaran IPA kelas V pada materi tentang proses pembentukan 

tanah pada siklus I ini belum berhasil. Sesuai dengan criteria yang telah 

ditentukan yaitu ketuntasan klasikal telah mencapai lebih dari 80%. Nilai yang 

diperoleh pada siklus I ini terendah 40 dan tertinggi 94 Dengan rata-rata 76,73. 

Hal ini belum tercapai karena kekurangan pada pembelajaran model NHT 

diantaranya adalah sebagai berikut:  

1. Pembelajaran masih gaduh dan kurang terkendali ketika siswa bekerja 

dalam kelompok dan ketika presentasi di depan kelas. 

2. Pada awal pertemuan, siswa masih belum memahami langkah – langkah 

pembelajaran NHT dengan benar. 

3. Guru belum memberikan reward/penguatan pada siswa yang menjawab 

benar. 

4. Tidak semua siswa memberikan komentar dan tanggapan terhadap hasil 

presentasi temanya. 

Mengacu pada kelemahan – kelemahan yang terjadi selama proses 

pembelajaran, peneliti memutuskan untuk mengadakan perbaikan pembelajaran 

pada siklus II sebagai berikut:  

1. Pengajar lebih membimbing siswa selama langkah – langkah 

pembelajaran. 

2. Pengajar mengarahkan siswa untuk lebih memperhatikan siswa yang 

sedang presentasi dan meminta untuk memberikan komentar terhadap 

hasil presentasi tersebut.  

3. Memberikan reward/penguatan kepada siswa yang menjawab benar, baik 

secara individu maupun berpasangan. 

4.2.3 Pelaksanaan Siklus II 

4.2.3.1  Tahap Perencanaan Tindakan Siklus II 

Pada tahap perencanaan tindakan siklus II ini, peneliti memperbaiki 

skenario pembelajaran berdasarkan masalah yang akan dilaksanakan pada siklus 

II. Berdasarkan hasil refleksi siklus I, maka guru pengajar melakukan upaya 
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perbaikan pembelajaran, membimbing siswa selama langkah – langkah 

pembelajaran, mengarahkan siswa untuk memperhatikan dan memberikan 

komentar terhadap hasil presentasi siswa lain dan memberikan reward/penguatan 

kepada siswa yang menjawab benar. Selama itu guru pengajar juga menyiapkan 

kembali lembar kerja siswa, lembar evaluasi, rubrik penilaian, dan alat peraga. 

4.2.3.2  Tahap Pelaksanaan Tindakan Siklus II  

Pelaksanaan tindakan siklus II ini sama dengan tindakan siklus I, 

pembelajaran dilaksanakan dua pertemuan pembelajaran sesuai dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran. Langkah – langkah pembelajaran tersebut:  

Pertemuan I  

Pertemuan pertama siklus II dilaksanakan pada tanggal 6 april 2015 

dengan kompetensi dasar Mengidentifikasi jenis – jenis tanah. Pada pertemuan 

pertama terdapat dua indikator pembelajaran yang disampaikan yaitu menjelaskan 

jenis – jenis tanah. Berikut adalah langkah – langkah pembelajaran pasa siklus II 

pertemuan pertama: 

a) Kegiatan Awal  

Kegiatan awal yang dilakukan oleh pengajar meliputi beberapa kegiatan 

yang telah didesain dalam rencana pembelajaran yaitu membuka pelajaran dengan 

salam, berdoa, mengabsen, dan melakukan apersepsi. Kegiatan apersepsi 

dilakukan dengan memperlihatkan gambar jenis tanah berdasarkan susunanya. 

Siswa diminta untuk menyebutkan jenis – jenis tanah berdasarkan susunanya, 

jenis – jenis tanah berdasarkan tempat dan jenis batu yang mengalami pelapukan. 

Setelah apersepsi, kemudian pengajar mengkomunikasikan tujuan pembelajaran 

dan cara belajar yang ditempuh dalam pembelajaran NHT. Dan siswa diminta 

untuk membuat kelompok dengan jumlah 3 orang per kelompok.  

b) Kegiatan Inti  

Pada kegiatan inti, pengajar mengorientasikan siswa yaitu dengan 

memberikan teks bacaan mengenai jenis – jenis tanah berdasarkan susunanya, 

jenis – jenis tanah berdasarkan tempat dan jenis batu yang mengalami pelapukan. 

Dari teks bacaan tersebut secara berkelompok siswa melakukan penyelidikan 

untuk menjawab soal – soal yang telah diberikan sebelumnya. 



67 
 

Secara bergantian sesuai nomor kepala yang dipanggil oleh pengajar 

siswa mempresentasikan tentang bahan – bahan penyusun tanah yang ditemukan 

di depan kelas.  Suasana yang tercipta pada tahap ini sangat gaduh, karena siswa 

yang belum mendapatkan giliran justru berjalan kesana kemari. Namun, hal 

tersebut segera bisa diatasi oleh pengajar, ketika siswa yang lain menanggapi atau 

mengomentari hasil presentasi. Selama kegiatan ini berlangsung, pengajar 

melakukan penilaian proses. Penilaian yang dilakukan menyangkut penilaian 

afektif dan psikomotor siswa. Untuk memantapkan siswa mengenai materi yang 

dipelajari, pengajar memberikan umpan balik dan penguatan terhadap proses 

Number Head Together dalam menjelaskan tentang bahan penyusun tanah. 

Pengajar dan siswa melakukan refleksi dalam mengikuti pembelajaran Number 

Head Together. Pengajar juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

menanyakan hal – hal yang belum dipahami. 

c) Kegiatan Akhir   

Pengajar bersama – sama dengan siswa membuat penegasan atau 

kesimpulan tentang proses pelapukan pada batuan, dan jenis – jenis pelapukan 

yang telah ditemukan oleh siswa dalam pembelajaran NHT. Pengajar 

menyampaikan kepada siswa tentang kesiapan dalam mengikuti evaluasi 

pembelajaran. Pengajar menjelaskan kepada siswa tentang peraturan dalam 

mengerjakan soal evaluasi, kemudian pengajar membagikan soal evaluasi pada 

setiap siswa. Siswa mengerjakan soal evaluasi dengan baik dan pengajar 

mengawasi jalanya tes dari awal sampai akhir. Setelah semua selesai mengerjakan 

soal evaluasi, pengajar bersama siswa mencocokan hasil kerja siswa dan langsung 

mengumumkan hasil tes kepada siswa. 

Pertemuan II  

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari 11 April 2015 dengan 

kompetensi dasar yang masih sama yaitu Mengidentifikasi jenis – jenis tanah. 

Pada pertemuan terakhir  di siklus II ini terdapat dua indikator pembelajaran yang 

disampaikan yaitu Mengidentifikasi komposisi dan jenis – jenis tanah, misal: 

berpasir, tanah liat dan humus, dan Mengidentifikasi susunan lapisan tanah dan 
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manfaatnya. Berikut ini adalah langkah – langkah pembelajaran pertemuan 

terakhir pada siklus II: 

a) Kegiatan Awal 

Kegiatan awal yang dilakukan pengajar meliputi beberapa kegiatan yang 

telah di desain dalam rencana pembelajaran yaitu membuka pembelajaran dengan 

salam, berdoa, mengabsen dan melakukan apersepsi. Sebelum melakukan 

kegiatan apersepsi, pengajar melakukan kegiatan prasyarat dengan menanyakan 

pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Kegiatan apersepsi dilakukan dengan 

menunjukan bahwa tanah terdiri dari beberapa lapisan. Setelah apersepsi, 

kemudian pengajar mengkomunikasikan tujuan pembelajaran NHT, dan siswa 

diminta untuk membuat kelompok dengan jumlah 3 orang perkelompok.  

b) Kegiatan Inti  

Pada kegiatan inti, pengajar memberikan teks bacaan tentang proses 

terjadinya tanah serta memberikan soal – soal yang bersangkutan dengan bacaan. 

Dari teks tersebut secara berkelompok siswa melakukan penyelidikan untuk 

menjawab soal – soal yang telah diberikan sebelumnya. Selama kegiatan tersebut 

berlangsung, pengajar berperan sebagai fasilitator dan motivator bagi siswa untuk 

menjelaskan proses terbentuknya tanah dan jenis – jenis tanah menurut tempat dan 

jenis batuan yang mengalami pelapukan. Setelah mendapat pengarahan dari 

pengajar, kemudian mereka berdiskusi dengan kelompoknya untuk menjelaskan 

proses terbentuknya tanah dan jenis – jenis tanah menurut tempat dan jenis batuan 

yang mengalami pelapukan. Jawaban yang ditemukan kemudian ditulis di kertas 

jawaban yang telah dibagikan sebelumnya.  

Secara bergantian sesuai nomor kepala dipanggil oleh pengajar siswa 

memepresentasikan proses terbentuknya tanah dan jenis – jenis tanah menurut 

tempat dan jenis batuan yang mengalami pelapukan di depan kelas. Suasana yang 

tercipta pada tahap ini sangat gaduh, karena siswa yang belum mendapatkan 

giliran justru berjalan kesana kemari. Namun, hal tersebut segera bisa diatasi oleh 

pengajar, ketika siswa yang lain menanggapi atau mengomentari hasil presentasi. 

Selama kegiatan ini berlangsung, pengajar melakukan penilaian proses. Penilaian 

yang dilakukan menyangkut penilaian afektif dan psikomotor siswa. Untuk 
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memantapkan siswa mengenai materi yang dipelajari, pengajar memberikan 

umpan balik dan penguatan terhadap proses Number Head Together dalam 

menjelaskan proses pelapukan pada batuan, dan jenis – jenis pelapukan. Pengajar 

dan siswa melakukan refleksi dalam mengikuti pembelajaran Number Head 

Together. Pengajar juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk menanyakan 

hal – hal yang belum dipahami. 

Pengajar juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk menanyakan hal 

–hal yang belum dipahami dari pertemuan pertama sampai pertemuan kedua.  

c) Kegiatan Akhir   

Pengajar bersama – sama dengan siswa membuat penegasan atau 

kesimpulan tentang proses terbentuknya tanah dan jenis – jenis tanah menurut 

tempat dan jenis batuan yang mengalami pelapukan yang telah ditemukan oleh 

siswa dalam pembelajaran NHT. Pengajar menyampaikan kepada siswa tentang 

kesiapan dalam mengikuti evaluasi pembelajaran. Pengajar menjelaskan kepada 

siswa tentang peraturan dalam mengerjakan soal evaluasi, kemudian pengajar 

membagikan soal evaluasi pada setiap siswa. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

dengan baik dan pengajar mengawasi jalanya tes dari awal sampai akhir. Setelah 

semua selesai mengerjakan soal evaluasi, pengajar bersama siswa mencocokan 

hasil kerja siswa dan langsung mengumumkan hasil tes kepada siswa.  

4.2.3.3 Tahap Hasil Observasi Siklus II 

a. Pertemuan I 

Selama proses pembelajaran, observer melakukan aktivitas yang 

dilakukan guru selama proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT. Adapun rincian hasil observasi guru dapat dilihat dari tabel 

berikut: 
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1. Observasi Guru  

Dibawah ini merupakan tabel observasi guru yang harus dilakukan oleh 

guru selama proses pembelajaran pada siklus II pertemuan pertama: 

Tabel 4.10 

Hasil Observasi Aktifitas Guru Siklus II Pertemuan I 

No.  Aspek – aspek yang Diobservasi  Keterlaksanaan 

Ya  Tidak  

1.  Guru mengajak siswa untuk berdoa sesuai 

keyakinan dan kepercayaan masing-masing dan 

memberi salam. 

   

2. Guru melakukan presensi dan memberikan 

motivasi kepada siswa. 

   

3. Guru menyampaikan kegiatan yang akan 

dilakukan selama proses pembelajaran. 

   

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.    

5. Guru melakukan apersepsi.    

6. Guru memperkenalkan dan menyajikan materi.    

7. Guru memberi tahu siswa apa yang sedang mereka 

pelajari. 

   

8. Guru memunculkan keingintahuan siswa dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan. 

   

9. Guru membuat salinan lembar rekapitulasi 

kelompok. 

   

10. Guru merangking siswa dari yang paling pintar.    

11. Guru membentuk kelompok yang terdiri dari tiga 

siswa yang mewakili kemampuan, jenis kelamin 

dan ras siswa di kelas itu dan memberikan nomer 

kepala. 

   

12. Guru menugaskan siswa ke dalam kelompok 

untuk berdiskusi tentang pertanyaan yang 
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diberikan oleh guru. 

13. Guru meminta siswa untuk mengerjakan 

permasalahan atau mempersiapkan jawaban untuk 

menjawab pertanyaan. 

   

14. Guru memanggil siswa dengan menyebutkan 

nomor, dan siswa dengan nomer yang sama 

mempresentasikan jawaban. 

   

15. Guru memanggil siswa secara acak.    

16. Guru memberi umpan balik.    

17. Guru memberi nilai berdasarkan kemajuan siswa.    

18. Guru memberikan pengakuan khusus atau 

penghargaan lain. 

   

19. Guru menanyakan kepada siswa tentang materi 

yang belum dipahami. 

   

20. Guru dan siswa membuat kesimpulan.    

21. Guru melakukan refleksi dan memberikan 

penguatan kepada siswa. 

   

22. Guru memberikan tugas individu kepada siswa.    

23. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan selanjutnya. 

   

24. Guru mengajak siswa untuk berdoa.    

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa guru telah berhasil 

melakukan proses pembelajaran. Terlihat dari seluruh aspek yang mampu 

terlaksana dengan benar dan urut tanpa melewatkan satu aspek apapun, berarti 

proses pembelajaran pada siklus II pertemuan pertama dinyatakan berhasil. 
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2. Observasi Siswa  

Berikut ini adalah tabel observasi siswa yang harus dilakukan oleh siswa 

pada siklus II pertemuan pertama: 

Tabel 4.11 

Hasil Observasi Aktifitas Siswa Siklus II Pertemuan I 

No. Aspek –aspek yang di Observasi  Keterlaksanaan 

Ya  Tidak  

1. Siswa berdoa dan mengucapkan salam.    

2. Siswa mengikuti pelajaran sesuai dengan tujuan.    

3. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru.    

4. Siswa tertib dan disiplin mengikuti pelajaran.    

5. Siswa mengerjakan tugas sesuai intruksi.    

6. Siswa aktif dan mampu bersosialisasi dengan 

kelompok. 

   

7. Siswa antusias mengikuti pelajaran.    

8. Siswa aktif bertanya.    

9. Siswa aktif menjawab pertanyaan.    

10.  Siswa memahami materi yang diajarkan.    

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa siswa telah berhasil 

melakukan proses pembelajaran. Terlihat dari seluruh aspek yang mampu 

terlaksana dengan benar dan urut tanpa melewatkan satu aspek apapun, berarti 

proses pembelajaran pada siklus II pertemuan pertama dinyatakan berhasil. 
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b. Pertemuan II 

1. Observasi Guru  

Dibawah ini merupakan tabel observasi guru yang harus dilakukan oleh 

guru selama proses pembelajaran pada siklus II pertemuan kedua: 

Tabel 4.12 

Hasil Observasi Aktifitas Guru Siklus II Pertemuan II 

No.  Aspek – aspek yang Diobservasi  Keterlaksanaan 

Ya  Tidak  

1.  Guru mengajak siswa untuk berdoa sesuai 

keyakinan dan kepercayaan masing-masing dan 

memberi salam. 

   

2. Guru melakukan presensi dan memberikan 

motivasi kepada siswa. 

   

3. Guru menyampaikan kegiatan yang akan 

dilakukan selama proses pembelajaran. 

   

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.    

5. Guru melakukan apersepsi.    

6. Guru memperkenalkan dan menyajikan materi.    

7. Guru memberi tahu siswa apa yang sedang mereka 

pelajari. 

   

8. Guru memunculkan keingintahuan siswa dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan. 

   

9. Guru membuat salinan lembar rekapitulasi 

kelompok. 

   

10. Guru merangking siswa dari yang paling pintar.    

11. Guru membentuk kelompok yang terdiri dari tiga 

siswa yang mewakili kemampuan, jenis kelamin 

dan ras siswa di kelas itu dan memberikan nomer 

kepala. 

   

12. Guru menugaskan siswa ke dalam kelompok    
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untuk berdiskusi tentang pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. 

13. Guru meminta siswa untuk mengerjakan 

permasalahan atau mempersiapkan jawaban untuk 

menjawab pertanyaan. 

   

14. Guru memanggil siswa dengan menyebutkan 

nomor, dan siswa dengan nomer yang sama 

mempresentasikan jawaban. 

   

15. Guru memanggil siswa secara acak.    

16. Guru memberi umpan balik.    

17. Guru memberi nilai berdasarkan kemajuan siswa.    

18. Guru memberikan pengakuan khusus atau 

penghargaan lain. 

   

19. Guru menanyakan kepada siswa tentang materi 

yang belum dipahami. 

   

20. Guru dan siswa membuat kesimpulan.    

21. Guru melakukan refleksi dan memberikan 

penguatan kepada siswa. 

   

22. Guru memberikan tugas individu kepada siswa.    

23. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan selanjutnya. 

   

24. Guru mengajak siswa untuk berdoa.    

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa guru telah berhasil 

melakukan proses pembelajaran. Terlihat dari seluruh aspek yang mampu 

terlaksana dengan benar dan urut tanpa melewatkan satu aspek apapun, berarti 

proses pembelajaran pada siklus II pertemuan kedua dinyatakan berhasil. 
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2. Observasi Siswa  

Berikut ini adalah tabel observasi siswa yang harus dilakukan oleh siswa 

pada siklus II pertemuan kedua: 

Tabel 4.13 

Hasil Observasi Aktifitas Guru Siklus II Pertemuan II 

No. Aspek –aspek yang di Observasi  Keterlaksanaan 

Ya  Tidak  

1. Siswa berdoa dan mengucapkan salam.    

2. Siswa mengikuti pelajaran sesuai dengan tujuan.    

3. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru.    

4. Siswa tertib dan disiplin mengikuti pelajaran.    

5. Siswa mengerjakan tugas sesuai intruksi.    

6. Siswa aktif dan mampu bersosialisasi dengan 

kelompok. 

   

7. Siswa antusias mengikuti pelajaran.    

8. Siswa aktif bertanya.    

9. Siswa aktif menjawab pertanyaan.    

10.  Siswa memahami materi yang diajarkan.    

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa siswa telah berhasil 

melakukan proses pembelajaran. Terlihat dari seluruh aspek yang mampu 

terlaksana dengan benar dan urut tanpa melewatkan satu aspek apapun, berarti 

proses pembelajaran pada siklus II pertemuan kedua dinyatakan berhasil. 

4.2.3.4 Hasil Analisis Data Hasil Belajar Siklus II 

Hasil belajar setelah pelaksanaan tindakan pada siklus I yang diperoleh 

selama pelaksanaan pembelajaran Number Head Together pada mata pelajaran 

IPA kelas V SDN Ngajaran 02 dengan rumus sebagai berikut:  

Banyak Kelas = 1 + 3,3 Log n + 1 

     = 1 + 3,3 Log 15 + 1 

   = 1 + 3,3 + 1,2 + 1 
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   = 6,5 ( dibulatkan menjadi 7 ) 

Range   = skor maksimal – skor minimal  

   = 100 – 75  

   = 25 

Interval   =  
      

             
  

   =  
  

 
  

   = 3,57 ( dibulatkan menjadi 4) 

Dari perhitungan diatas kemudian dibuat tabel distribusi frekuensi siklus 

II siswa sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Nilai Evaluasi Hasil Belajar IPA Siklus II 

No.  Nilai  Siklus I Keterangan  

Jumlah 

Siswa  

Presentasi 

(%) 

1. 73 – 76 3 20% Tuntas  

2. 77 – 80  0 - Tuntas  

3. 81 – 84  3 20% Tuntas  

4. 85 – 88 0 - Tuntas 

5. 89 – 92  3 20% Tuntas 

6. 93 – 96   0 - Tuntas 

7. 97 – 100  6 40% Tuntas 

Jumlah  15 100%  

Rata – rata  90 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah  75 

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa KKM pada siklus II 

mencapai 100% atau sebanyak 15 siswa yang tuntas. Kondisi ini mengalami 

peningkatan dari dari hasil tindakan siklus I. nilai rata – rata siswa juga 

meningkat, pada siklus I yaitu 76,73 menjadi 90 pada siklus II. Nilai terendah 
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yang dicapai pada siklus II adalah 75 dan nilai tertinggi yang dicapai 100. Untuk 

lebih jelasnya mengenai data ketuntasan hasil belajar siklus II dapat dilihat pada 

tabel 4.15 berikut ini:  

Tabel 4.15 

Presentase Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siklus II 

No.  Nilai  Siklus II Keterangan  

Jumlah 

Siswa  

Presentasi 

(%) 

1. ≤ 75 0 0 Belum Tuntas  

2. ≥ 75 15 100% Tuntas  

Jumlah  15 100%  

Rata – rata  90  

Nilai Tertinggi 100  

Nilai Terendah  75  

Berdasarkan tabel presentase ketuntasan hasil belajar siswa kelas V SDN 

Ngajaran 02 siklus I, menunjukan bahwa siswa yang memperoleh nilai kurang 

dari KKM sebanyak 0 siswa atau 0% dari total keseluruhan siswa. Sedangkan 

siswa yang nilainya telah mencapai KKM sebanyak 15 siswa atau 100% dari total 

keseluruhan siswa. Dengan hasil ini membuktikan bahwa penelitian tindakan yang 

dilakukan sebanya 2 siklus berhasil karena telah melebihi batas ketuntasan yaitu 

80%. 

II. Perbandingan Hasil Belajar Siklus I dan Siklus II  

Pada siklus I hasil belajar siswa yang telah tuntas sebanyak 10 siswa atau 

66,67%, sedangkan siswa yang belum tuntas hasil belajarnya 5 siswa atau 

33,33%, dengan nilai rata – rata 76,73%. Hasil meningkat kembali setelah 

dilaksanakan siklus II, yaitu siswa yang telah tuntas belajarnya sebanyak 15 siswa 

atau 100% dengan nilai rata – rata menjadi 90. 

Untuk mengetahui perbandingan hasil belajar setelah dilakukan tindakan 

pada siklus I dan II. Berikut disajikan tabel perbandingan hasil belajar siswa 

setelah siklus I dan siklus II. 
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Tabel 4.16 

Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar Siklus I dan Siklus II 

No.  Nilai  Siklus I Siklus II 

Jumlah 

Siswa  

Presentase 

(%)  

Jumlah 

Siswa  

Presentase 

(%)  

1. Tuntas  10 66,67% 15 100% 

2. Belum Tuntas  5 33,33% 0 0 

Jumlah  15 100% 15 100% 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan 

kembali jumlah siswa yang tuntas dalam belajar. Dari siklus I ke siklus II 

mengalami peningkatan ketuntasan belajar yaitu dari 66,67% menjadi 100% atau 

sebesar 33,33%. Selain ketuntasan, rata – rata nilai juga mengalami peningkatan 

kembali, yaitu dari 76,73 menjadi 90. Baik pada siklus I maupun siklus II dalam 

penelitian tindakan ini telah mencapai kriteria yang diharapkan, karena ketuntasan 

klasikal yang mencapai telah lebih dari 80%.   

III. Perbandingan Hasil Belajar Kondisi Awal, Siklus I dan Siklus II  

Tabel 4.17 

Perbandingan Hasil Belajar Kondisi Awal, Siklus I dan Siklus II  

No. Nilai  Kondisi Awal  Siklus I Siklus II 

Jumlah 

Siswa 

Presentase 

(%) 

Jumlah 

Siswa  

Presentase 

(%) 

Jumlah 

Siswa  

Presentase 

(%) 

1. Tuntas  8 46,67% 10 66,67% 15 100% 

2. Belum 

Tuntas  

7 53,33% 5 33,33% 0 0 

Jumlah  15 100% 15 100% 15 100% 

Rata – rata  73,33 76,73 90 

Nilai 

Tertinggi  

100 94 100 

Nilai 

Terendah  

30 40 75 
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 Berdasarkan tabel 4.17, penelitian tindakan dengan menerapkan 

pembelajaran NHT ini telah meningkatkan ketuntasan hasil belajar siswa. Pada 

kondisi awal siswa telah mencapai nilai ketuntasan kriteria minimal (KKM= 75) 

sebanyak 2 siswa dari 10 siswa atau 16,67%. Nilai rata – rata yang diperoleh pada 

kondisi awal adalah 60,83 dengan pencapaian nilai tertinggi 90 dan terendah 40. 

Setelah dilakukan tindakan pada siklus I mendapatkan hasil peningkatan yang 

signifikan, yaitu sebanyak 10 siswa telah memperoleh nilai diatas kriteria 

ketuntasan minimal, jika dalam presentase siswa yang telah tuntas sebanyak 

66,67%. Nilai rata – rata yang dicapai juga meningkat menjadi 76,73 dengan 

pencapaian nilai tertinggi 94 dan terendah 40. 

Berdasarkan hasil tersebut penelitian tindakan pada siklus I ini belum 

berhasil karena belum mencapai kriteria keberhasilan dalam penelitian ini, yaitu 

ketuntasanklasikal sebesar 80%. Dikarenakan siklus I belum berhasil, penelitian 

tindakan ini dilanjutkan ke siklus II. Hasil dari penelitian tindakan siklus II juga 

mengalami peningkatan lagi, dengan ketuntasan belajar menjadi 100%. Sebanyak 

15 siswa yang mencapai nilai lebih dari KKM, tidak ada stupun siswa yang tidak 

tuntas setelah siklus II ini. Nilai rata – rata yang dicapai setelah siklus II ini juga 

mengalami peningkatan dari siklus sebelumnya yaitu 76,73 dengan pencapaian 

nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 75. Dari data tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran model kooperatif tipe Number Head Together dapat 

meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPA materi Pembentukan Tanah 

pada siswa kelas V SDN Ngajaran 02 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang 

Tahun Ajaran 2015/2016. 

 

4.2.3.5 Tahap Refleksi Siklus II 

Pada tahap refleksi kali ini, penulis membandingkan antara hasil yang 

diperoleh dengan indikator keberhasilan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Berdasarkan indikator keberhasilan tersebut sampai pada siklus II ini penelitian 

sudah berhasil. Untuk variabel tindakan dikatakan berhasil apabila 80%  (≥ 6 

langkah) langkah – langkah model Number Head Together dilaksanakan oleh 

guru. dan variabel hasil belajar pencapaian KKM = 75 pada 80%. Pada siklus I 
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siswa telah mencapai ketuntasan hasil belajar sebanyak 66.67% sedangkan siklus 

II 100%. 

Berdasarkan hasil yang telah mencapai indikator keberhasilan tersebut, 

maka penelitian ini sampai pada siklus II dan tidak dilanjutkan ke siklus 

selanjutnya.  

4.3 Pembahasan  

Penelitian tindakan ini difokuskan pada upaya perbaikan untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN Ngajaran 02 dengan 

menerapkan pembelajaran model Number Head Together. Berdasarkan hasil 

observasi kondisi awal pada pembelajaran mata pelajaran IPA kelas V di SD 

Negeri Ngajaran 02, Kec. Tuntang. Didapatkan hasil belajar siswa yang kurang 

optimal. Sebagian besar siswa, dengan jumlah 7 siswa dari 15 siswa memeroleh 

nilai hasil belajar tidak tuntas KKM, yaitu dibawah 70. Sebagai upaya perbaikan 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V, dilaksanakan penelitian tindakan 

kelas ini. Penelitian tindakan kelas di kelas V SD Negeri Ngajaran 02, 

dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran Number Head Together 

pada mata pelajaran IPA semester 2. Model pembelajaran ini melatih siswa untuk 

mengembangkan hasil dalam belajar, mengembangkan kemampuan diri, sehingga 

siswa mengaitkan pengetahuan yang didapatkan dikelas serta melatih siswa agar 

lebih berani mengungkapkan pendapat atau pertanyaan dikelas sesuai dengan 

pemahaman siswa. Tugas guru dalam pembelajaran ini bukan sebagai pentransfer 

pengetahuan tetapi hanya sebagai fasilitator. Dalam pembelajaran ini siswa belajar 

secara berkelompok sehingga akan dapat mengoptimalkan kerjasama siswa dalam 

kelompok kecil. Setelah itu, siswa juga diminta untuk mempresentasikan hasil 

penyelesaianya di depan kelas dan siswa lain memberi komentar atau tanggapan. 

Dominasi guru dalam pembelajaran Number Head Together menjadi berkurang 

sehingga siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran Number Head 

Together membuat siswa aktif untuk menemukan sendiri pengetahuan yang 

mereka butuhkan, guru selalu berusaha mengoptimalkan interaksi antar siswa atau  

antara siswa dengan guru melalui kegiatan diskusi dan presentasi. Pada akhir 

pembelajaran guru memberikan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman 
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siswa terhadap materi yang diajarkan. Kegiatan pembelajaran dengan model 

Number Head together, menjadikan siswa senang dalam mengikuti pembelajaran. 

Suasana yang tercipta dalam pembelajaran adalah susana kerja sama oleh siswa 

dalam kegiatan belajar. Kerja sama yang dilaksanakan siswa, dirasakan oleh siswa 

menyenangkan karena siswa dapat belajar bersama teman-temannya dan belajar 

tidak hanya dari guru dan buku saja. Rasa senang siswa dalam pembelajaran 

memberi pengaruh baik pada hasil belajar siswa. Pengulangan materi pelajaran 

oleh siswa dan kegiatan pembelajaran yang dirasakan menyenangkan, menjadikan 

siswa mudah menerima materi pelajaran. Hal ini memberi pengaruh baik terhadap 

hasil belajar siswa.  

Menurut Slavin (Rusman, 2011: 205) bahwa: (1) penggunaan 

pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dan 

sekaligus dapat meningkatkan hubungan sosial, menumbuhkan sikap 

toleransi, dan menghargai pendapat orang lain, (2) pembelajaran 

kooperatif dapat memenuhi kebutuhan siswa dalam berpikir kritis, 

memecahkan masalah, dan mengintegrasikan pengetahuan dengan 

pengalaman. Jadi, hakikat sosial dan penggunaan kelompok sejawat 

menjadi aspek utama dalam pembelajaran kooperatif tipe NHT (Number 

Head Together). 

Kegiatan pembelajaran dengan menerapkan Number Head Together 

dalam penelitian tindakan kelas ini, dilaksankan dengan menyajikan Number 

Head Together kedalam kegiatan pembelajaran dengan langkah kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Pelaksanaan Number Head Together, 

dilakukan pada langkah kegiatan inti, yang dilaksankan dengan EEK (eksplorasi, 

elaborasi, konfirmasi). Guru melaksanakan kegiatan eksplorasi dengan memberi 

kesempatan siswa menggali informasi, melalui kegiatan membaca teks materi 

yang ada. Pada kegiatan elaborasi, guru memberi kesempatan dan mengawasi 

siswa melakukan diskusi kelompok dalam mengerjakan tugas kelompok yang 

telah diberikan oleh guru, yang kemudian hasil diskusi mereka dipresentasikan 

pada akhir pembelajaran. Kemudian guru memanggil siswa berdasarkan nomer 

kepala yang telah dibagikan pada tiap kelompok. Guru memberi konfirmasi pada 

setiap presentasi siswa dan memberi motivasi siswa untuk belajar dan bekerja 

sama dengan baik. 
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Perolehan hasil belajar siswa pada siklus I sudah menunjukan adanya 

peningkatan, dengan ketuntasan klasikal yang mencapai 66,67% dan perolehan 

nilai rata – rata 78,33. Hal ini menunjukan bahwa penelitian tindakan siklus I 

belum berhasil. Siswa yang aktif dalam pembelajaran sudah merata, hanya saja 

pada awal pertemuan banyak siswa yang masih bingung dalam mengikuti langkah 

– langkah pembelajaran NHT. Terdapat dua siswa yang terlihat belum aktif dalam 

pembelajaran salah satunya disebabkan karena mereka masih merasa takut salah 

atau malu untuk bertanya, menjawab pertanyaan atau mengemukakan pendapat. 

Kerjasama antar siswa juga sudah nyata dalam diskusi berpasangan dan saat 

mempresentasikan hasil kerja. Penelitian dilanjutkan ke siklus II dengan 

memperbaiki dan lebih mengoptimalkan pembelajaran sesuai dengan hasil 

refleksi. Perbaikan tersebut diantaranya guru lebih memberikan bimbingan kepada 

siswa selama langkah – langkah pembelajaran, siswa lebih diarahkan untuk 

memperhatikan siswa yang sedang melakukan presentasi dan meminta untuk 

memberikan komentar terhadap hasil presentasi tersebut, dan guru memberikan 

reward/penguatan kepada siswa yang menjawab dengan benar baik secara 

individu maupun berpasangan. 

Dari pengamatan terhadap proses pembelajaran yang terjadi pada 

tindakan siklus II, siswa menjadi lebih aktif, kreatif dan partisipatif. Siswa sudah 

lebih paham dalam mengikuti langkah – langkah pembelajaran model Number 

Head Together. Hasil ketuntasan belajar 15 siswa pada siklus II ini meningkat lagi 

menjadi 100%. Dapat dikatakan bahwa siswa telah mencapai ketuntasan belajar 

sebab telah memenuhi standart ketuntasan belajar 80%. Sampai pada perbaikan 

pembelajaran siklus II, semua siswa telah mencapai nilai tuntas. 

Hasil penelitian tindakan kelas ini, juga sejalan dengan penelitian yang 

telah dilaksanakan oleh Nurlia Ginting di SD Negeri 024766 Binjai. Nurlia (2011: 

44) yang menyatakan “terjadi peningkatan hasil observasi guru dengan 

menggunakan model pembelajaran Kooperatif Tipe Number Head Together. Pada 

Siklus II observasi peneliti telah mengalami perubahan dan mencapai taraf 

persentase yang tinggi. Berdasarkan hasil ini bahwa dengan menerapkan model 

pembelajaran Kooperatif Tipe Number Head Together, sehingga minat belajar 
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siswa pada mata pelajaran IPA materi pokok gaya magnet di kelas V SD Negeri 

024766 Binjai meningkat dan berhasil”. Berdasarkan pada hasil penelitian yang 

dilakukan penulis dalam menerapkan Number Head Together dalam pembelajaran 

IPA di SD Negeri Ngajaran 02 menunjukkan bahwa dengan menerapkan model 

pembelajaran Number Head Together, mampu meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas V SD Negeri Ngajaran 02 pada mata pelajaran IPA semester 2 tahun 

pelajaran 2014/2015. Hal yang menjadi persamaan dalam penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah dilaksanakannya penelitian dengan menerapkan 

model pembelajaran Number Head Together pada mata pelajaran IPA. Penelitian 

lain, juga dilaksanakan guna meningkatkan hasil belajar siswa kelas V. Penelitian 

yang telah dilaksankan oleh Nurlia Ginting menunjukkan keberhasilan, melalui 

penerapan Number Head Together dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal 

yang menjadi pembeda dalam penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan oleh 

penulis dengan penelitian terdahulu, adalah materi yang digunakan pada 

penelitian terdahulu adalah magnet sedangkan materi yang disampaikan peneliti 

adalah pembentukan lapisan tanah. 

Berdasarkan pembahasan penelitian tindakan kelas yang telah dituliskan, 

maka dapat dipaparkan implikasi teoritis dan implikasi praktis dari penelitian 

tindakan kelas ini. Adapun implikasi teoritis dan praktis adalah sebagai berikut: 

a. Implikasi Teoritis 

Secara teori, implikasi penelitian ini adalah dikembangkannya 

pembelajaran mata pelajaran IPA dengan model pembelajaran Number Head 

Together yang menjadikan siswa belajar dengan aktif mencari tau sendiri 

pengetahuan yang berhubungan dengan materi yang dibahas pada saat itu. 

Number Head Together dikembangkan dengan dikemas dalam pembelajaran 

sesuai dengan standar proses yang telah ditetapkan, yaitu dengan langkah kegiatan 

inti EEK, serta dengan diselipkannya kegiatan yang menjadikan siswa kreatif dan 

senang. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah bertambahnya referensi 

penelitian dalam bidang pendidikan, pembelajaran dengan model Number Head 

Together lebih baik dari pada model pembelajaran konvesional terlihat dari hasil 

nilai siswa dan pemahaman terhadap materi yang meningkat. Penerapan 
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pembelajaran dengan model ini berimplikasi terhadap perencanaan dan 

pengembangan media pembelajaran juga teori pengembangan hasil belajar yang 

baru. 

b. Implikasi Praktis 

Implikasi praktis yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian tindakan 

kelas ini adalah berkenaan dengan sekolah, guru, dan siswa. Adapun implikasi 

praktis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sekolah dapat menambah koleksi perpustakaan serta menyediakan 

referensi bagi guru tentang penelitian tindakan kelas. 

2. Guru memeroleh pengalaman dalam menerapkan dan mengembangkan 

pembelajaran dengan model pembelajaran Number Head Together dalam 

mata pelajaran IPA. 

3. Siswa dapat belajar secara aktif, kreatif dan menyenangkan dengan 

pelaksanaan pembelajaran Number Head Together, serta meningkatkan 

kemampuan siswa dalam pelajaran IPA. 

4. Penulis dapat menerapkan pembelajaran Number Head Together dengan 

mengembangkan menjadi pembelajaran yang menyenangkan, untuk 

pembelajaran yang lebih bermutu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


