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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Dalam pelaksanaan tindakan penilitian akan dijabarkan deskripsi 

sebelum tindakan dilakukan, deskripsi tindakan siklus I terdiri atas tahapan 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dilanjutkan dengan refleksi dan 

deskripsi siklus II memiliki tahapan-tahapan yang sama dengan siklus I. 

 4.1.1. Pelaksanaan Penelitian 

4.1.1.1. Deskripsi Pra Siklus 

Penelitian ini dilakukan di SDN Drajidan Musuk Boyolali pada kelas 

4 semester I Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan jumlah siswanya 25 orang 

siswa. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti tentang hasil belajar tematik 

yang berfokus pada salah satu mapel yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial dalam 

kurikulum 2013. Mata pelajaran Tematik yang berfokus pada salah satu 

mapel yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial dimuat dalam Tema 4 Berbagai 

Pekerjaan dengan Kompetensi Dasar 3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi 

dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial 

dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. 4.3 Menyajikan hasil 

identifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di 

bidang pekerjaan, sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi.  

Sebelum peneliti melaksanakan tindakan, peneliti terlebih dahulu 

melakukan observasi terhadap guru dan siswa kelas 4 SDN Drajidan 

Boyolali. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, peneliti menemukan 

beberapa permasalahan antara lain dalam proses kegiatan belajar mengajar 

siswa masih cenderung acuh dalam memperhatikan guru yang sedang 

mengajar, siswa kurang fokus terhadap penjelasan materi yang diberikan 

guru, siswa kurang berperan aktif atau cenderung pasif dalam proses 

pembelajaran dan kurang adanya kerja sama dalam berkelompok. Dalam 

proses pembelajaran guru sebenarnya sudah menggunakan media 

pembelajaran tetapi peneliti menduga penerapan media tersebut belum 
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maksimal, sehingga siswa kurang tertarik dalam proses pembelajaran. 

Dengan adanya beberapa permasalahan tersebut menyebabakan kendala 

sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa, terutama pada mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Hasil belajar IPS di SDN Drajidan Musuk Boyolali sebelum dilakukan 

tindakan, hasil belajar tematik yang berfokus pada mata pelajaran IPS masih 

rendah, dapat dicermati dari nilai hasil tes tema 3 Peduli terhadap Mahluk 

Hidup pada mata pelajaran IPS semester 1 sebagian besar dari siswa 

memperoleh nilai dibawah kriteria ketuntasan minimal (KKM ≥65). 

Siswa yang memperoleh nilai dibawah KKM sebanyak 14 siswa 

dengan nilai presentase 56%, sedangkan siswa yang diatas KKM sebanyak 11 

siswa dengan memperoleh nilai presentase 44%. Ketuntasan belajar IPS 

dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut  

Tabel 4.1 

Distribusi  Nilai IPS Kondisi Pra Siklus 

No Nilai KKM 

(65) 

Jumlah 

Siswa 

Presentase 

(%) 

Keterangan 

1.  ≥65 11 44% Tuntas 

2.  <65 14 56% Tidak Tuntas 

Jumlah 25 100%  

Nilai Maksimum 85 

Nilai Minimum 40 

Rata – Rata  60,5 

 

Berdasarkan dari tabel hasil belajar siswa kelas 4 SDN Drajidan 

Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali, sebelum tindakkan dilakukan, 

menunjukkan bahwa siswa yang memperoleh nilai yang kurang dari KKM 

≥65 sebanyak 14 siswa dengan presentase 56% tidak tuntas dari keseluruhan 

siswa kelas 4. Sedangkan siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal 

sebanyak 11 siswa dengan presentase 44% dari keseluruhan siswa dengan 
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nilai terendah 40, dan nilai tertinggi 85, dibawah ini merupakan diagram data 

hasil belajar pra siklus. 

 

Gambar 4.1 Diagram Nilai Lingkaran Pra Siklus 

 

Setelah peneliti melaksanakan kegiatan observasi kepada siswa yang 

hasilnya belum mencapai kriteria ketuntasan minimal, ternyata siswa-siswa 

tersebut memiliki masalah pada saat mengikuti proses pembelajaran. Masalah 

yang sering terjadi pada siswa-siswa tersebut yaitu tidak memperhatikan saat 

guru sedang menyampaikan materi, tidak fokus dengan pelajaran yang 

sedang berlangsung, tertarik dengan hal-hal lain seperti bermain sendiri, 

menggambar dan berbicara dengan temannya, siswa tersebut juga jarang 

berbagi pendapat saat kegiatan berkelompok dan cenderung pasif. 

Berdasarkan hasil belajar yang rendah pada siswa kelas 4 SDN Drajidan 

Boyolali semester I Tahun Pelajaran 2017/2018, peneliti berencana untuk 

melaksanakan tindakan sesuai dengan rancangan yang telah disusun oleh 

penilti. Peneliti menerapkan model Cooperative Learning Tipe Numbered 

Head Together berbantuan media stimulasi gambar. Guna meningkatkan 

hasil belajar siswa, peneliti akan menggunakan dua siklus dan setiap siklus 

akan dilaksanakan dalam dua pertemuan.  

4.1.1.2. Perencanaan Siklus 1 

Pada tahap siklus I diuraikan ada empat tahap yang akan dilakukan 

yaitu tahap perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan 

refleksi. Bagian pelaksanaan tindakkan siklus I diuraikan pada perencanaan 

Tuntas 
44% Tidak 

Tuntas 
56% 

NIlai Prasiklus 

Tuntas Tidak Tuntas
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tindakan yang akan direncanakan mengenai apa yang akan dilakukan serta 

yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, setelah 

melakukan tindakan perencanaan maka dilaksanakan tindakan dan observasi, 

setelah melakukan pelaksanaan tindakan dan observasi dilanjutkan dengan 

refleksi yang berdasarkan dengan hasil observasi.  Kegiatan pada siklus I ini 

dibagi menjadi 2  kali pertemuan. 

Sebelum melaksanakan tindakan siklus 1, peneliti pada bulan Februari 

2018 mengunjungi SD N Cluntang Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali 

untuk meminta ijin melakukan uji Validitas soal dan pada bulan Maret 

mengunjungi SDN Drajidan Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali untuk 

ijin melakukan penelitian, Tanggal 5 Maret 2018 melaksanakan uji validitas 

pada jenjang kelas yang lebih tinggi  dari kelas yang akan dilakukan tindakan 

penelitian yaitu dikelas 5 SDN Cluntang Musuk Boyolali. Soal yang di uji 

validitasnya berbentuk pilihan ganda, berjumlah 40 butir soal. Untuk siklus I 

ada 20 butir dan siklus II juga 20 butir, setelah diujikan kepada siswa kelas 5 

diolah dengan spss 16 didapatkan soal yang valid, kemudian memilih dan 

menyunting soal yang akan digunakan untuk evaluasi pada akhir siklus, 

masing-masing 20 soal untuk siklus I dan 20 soal untuk siklus II.  Sebelum 

melakukan tindakan juga terlebih dahulu membuat lembar observasi siswa 

dan lembar observasi guru mengenai keterlaksanaan sintaks Cooperative 

Learning tipe NHT. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) siklus I disusun 2 kali 

pertemuan dengan menggunakan Tema 4 Berbagai Pekerjaan subtema 1 

Jenis-jenis Pekerjaan. Untuk pertemuan pertama menggunakan pembelajaran 

subtema 1 dengan menggunakan metode Cooperative Learning tipe NHT 

berbantuan stimulasi gambar dan untuk pertemuan ke dua menggunakan 

metode Cooperative Learning tipe NHT berbantuan stimulasi gambar 

kemudian melaksanakan tes evaluasi. Pada pembelajaran terdapat 

Kompetensi Dasar (KD) 3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan 

hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial dan 

budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. 4.3 Menyajikan hasil 
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identifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di 

bidang pekerjaan, sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. 

Setelah membuat RPP dan sintaks Cooperative Learning Tipe NHT 

berbantuan stimulasi gambar, kemudian peneliti  berkonsultasi kepada guru 

kelas 4 Drajidan Kabupaten Boyolali.  

Mempersiapan perlengkapan untuk kegiatan pembelajaran 

menggunakan metode stimulasi gambar yang akan diterapkan pada kegiatan 

pembelajaran, mempersiapkan lembar observasi siswa, lembar observasi 

guru, dan soal evaluasi. 

a. Pelaksanaan Tindakan Siklus 1  

Pelaksanaan tindakan siklus I terdiri dari dua pertemuan, siklus I 

pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2018 kemudian  

pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2018. 

Pertemuan I 

Pertemuan pertama dilaksanakan dengan menggunakan Tema 4 

Berbagai Pekerjaan subtema 1 Jenis-jenis Pekerjaan. Pada tema ini 

terdapat beberapa pelajaran yang terintegrasi, tetapi disini peneliti 

berfokus pada salah satu mata pelajaran saja yaitu Ilmu Pengetahuan 

Sosial dengan Kompetensi Dasar 3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi 

dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan 

sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. 4.3 Menyajikan 

hasil identifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan 

masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan budaya di lingkungan sekitar 

sampai provinsi. Dari dua kompetesi Dasar tersebut terdapat beberapa 

indikator yang telah peneliti susun yaitu (1) Mengidentifikasi pekerjaan 

sesuai tempat/daerah. (2) Mengklarifikasikan jenis tugas, fungsi dan 

manfaat pekerjaan. (3) Menjelaskan alat-alat yang digunakan sesuai 

dengan nama pekerjaannya. (4) Menjelaskan pengetahuan umum tentang 

jenis pekerjaan. 
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1) Kegiatan awal 

Pada kegiatan awal guru mempersiapkan hal-hal yang 

dibutuhkan untuk kebutuhan belajar mengajar. Kemudian guru 

memasuki ruang kelas dengan mengucap salam kepada siswa, guru 

meminta salah satu siswa untuk memimpin doa untuk membuka 

kegiatan pembelajaran, guru melakukan absensi guna memeriksa 

kehadiran siswa, guru memberikan motivasi untuk membangun 

semangat siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, kemudian 

guru memberikan apersepsi untuk membuka pemikiran siswa, 

setelah guru memberikan apersepsi selanjutnya guru menyampaikan 

kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan serta tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

2) Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti guru memulainya dengan membentuk 

kelompok heterogen yang terdiri dari berbagai karakteristik siswa, 

pada setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa dan tiap siswa 

dalam kelompok tersebut mendapatkan nomor yang berbeda-beda. 

Guru memberikan stimulus berupa gambar tentang suasana pasar 

yang ditampilkan di papan tulis kelas disertai percakapan yang 

dibacakan oleh guru sedangkan siswa diminta untuk mencermatinya. 

Setelah siswa mencermati gambar dan mendengarkan percakapan , 

guru memberikan permasalahan yang masih berkaitan dengan 

gambar tersebut yaitu dengan menanyakan pekerjaan apa saja yang 

bisa ditemui di pasar dan apa tugas dan fungsi dari pekerjaan-

pekerjaan tersebut. Selama kegiatan tersebut guru memfasiltasi 

terjadinya interkasi di dalam kelas dengan menengahi atau 

meluruskan setiap opini yang disampaikan oleh siswa agar tidak 

terjadi kesalahpahaman dalam memahami materi pembelajaran.  

Sebelum memulai kegiatan berikutnya guru memberi 

kesempatan untuk bertanya mengenai apa yang belum dipahami oleh 

siswa. Guru meminta siswa untuk segera bergabung dengan 
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kelompoknya. Kemudian guru membagikan lembar kerja yang 

berbeda-beda kepada setiap kelompok, dalam lembar kerja tersebut 

terdapat gambar (pantai, sekolah, rumah sakit, terminal bus, dan 

pegunungan) selanjutnya setiap kelompok akan mendapatkan salah 

satu gambar secara acak. Sebelum siswa memulai kegiatan 

berdiskusi guru menyampaikan instruksi tentang aturan dan 

sistematika kegiatan berdiskusi dengan metode Cooperative 

Learning tipe NHT yang akan dilaksanakan. Selanjutnya siswa 

diminta untuk mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan yang terdapat 

pada lingkungan-lingkungan tersebut, kemudian siswa juga 

menjelaskan apa tugas, fungsi dan dampaknya bagi masyarakat. 

Guru membimbing siswa dalam kegiatan kelompok dan membantu 

siswa yang mengalami kesulitan. Setelah setiap kelompok selesai 

mendiskusikan dan menyelesaikan tugas kelompok, setiap kelompok 

wajib memastikan bahwa setiap anggotanya sudah mengerti dan 

paham. Kemudian guru menyebutkan nomor secara acak, siswa 

dengan nomor yang disebutkan diminta untuk mempresentasikan 

jawaban yang telah mereka diskusikan. Guru mempersilahkan 

kelompok-kelompok yang lain untuk menanggapinya, kemudian 

guru menunjuk ke nomor siswa yang lain. 

3) Kegiatan Penutup  

Pada kegiatan penutup guru memberi pertanyaan untuk 

menyimpulkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dan dipelajari. 

Siswa merefleksi penguasaan materi yang telah dipelajari dengan 

mencatat hal-hal yang penting. Guru memberikan tugas mandiri 

untuk dipelajari siswa untuk kemudian akan didiskusikan dengan 

kelompok mereka masing-masing pada pertemuan berikutnya. Siswa 

mendengarkan intruksi guru mengenai kegiatan pembelajaran 

dipertemuan yang akan datang. 
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Pertemuan II 

Pertemuan kedua dilaksanakan dengan menggunakan Tema 4 

Berbagai Pekerjaan subtema 1 Jenis-jenis Pekerjaan. Pada tema ini 

terdapat beberapa pelajaran yang terintegrasi, tetapi disini peneliti 

berfokus pada salah satu mata pelajaran saja yaitu Ilmu Pengetahuan 

Sosial dengan Kompetensi Dasar 3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi 

dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan 

sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. 4.3 Menyajikan 

hasil identifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan 

masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan budaya di lingkungan sekitar 

sampai provinsi. Dari dua kompetesi Dasar tersebut terdapat beberapa 

indikator yang telah peneliti susun yaitu (1) Mengidentifikasi pekerjaan 

sesuai tempat/daerah. (2) Mengklarifikasikan jenis tugas, fungsi dan 

manfaat pekerjaan. (3) Menjelaskan alat-alat yang digunakan sesuai 

dengan nama pekerjaannya. (4) Menjelaskan pengetahuan umum tentang 

jenis pekerjaan. 

1) Kegiatan Awal 

Pada kegiatan awal guru mempersiapkan hal-hal yang 

dibutuhkan untuk kebutuhan belajar mengajar. Kemudian guru 

memasuki ruang kelas dengan mengucap salam kepada siswa, guru 

meminta salah satu siswa untuk memimpin doa untuk membuka 

kegiatan pembelajaran, guru melakukan absensi guna memeriksa 

kehadiran siswa, guru memberikan motivasi untuk membangun 

semangat siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, kemudian 

guru memberikan apersepsi untuk membuka pemikiran siswa, 

setelah guru memberikan apersepsi selanjutnya guru menyampaikan 

kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan serta tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

2) Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti guru mengawali kegiatan denga mengajak 

siswa untuk mengulas kembali materi yang diberikan pada 
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pembelajaran sebelumnya. Kemudian guru meminta siswa untuk 

membentuk kelompok sama seperti kelompok yang dibentuk pada 

pertemuan sebelumnya. Guru meminta tugas mandiri yang diberikan 

pada pembelajaran sebelumnya untuk didiskusikan bersama 

kelompok mereka masing-masing. Siswa mengasosiasikan ide-ide 

mereka untuk mendapatkan jawaban yang terbaik dalam 

kelompoknya. Guru memanggil nomor secara acak kemudian siswa 

dengan nomor yang disebutkan untuk maju kedepan dan 

mempresentasikan jawabannya. Guru mempersilahkan kelompok lain 

untuk menanggapinya dengan komentar singkat dan jelas.  Kemudian 

guru melanjutkan dengan memanggil nomor yang lainya. Setelah 

kegiatan berkelompok seleseai siswa diminta untuk duduk kembali 

ditempat mereka masing-masing. Guru memberikan soal evaluasi 

kepada siswa untuk dikerjakan secara individu dengan waktu yang 

telah ditentukan. 

3) Kegiatan Penutup 

Kegitatan penutup diakhiri dengan menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran yang sudah dilaksanakan dengan cara bertanya jawab 

dengan siswa. Guru menyarankan siswa untuk mempelajari materi 

berikutnya sebagai bahan ajar ketika di rumah. Kemudian guru 

menanyakan bagaimana kesan siswa terhadap guru dan aktivitas 

selama proses belajar mengajar. Selanjutnya salah satu siswa diminta 

untuk memimpin doa sebagai penutup diakhirinya kegiatan 

pembelajaran. 

b. Observasi  

Pelaksanaan tahap observasi dilakukan oleh observer pada saat 

proses pembelajaran selama dua kali pertemuan. Hasil observasi 

digunakan untuk mengetahui apakah peneliti sudah atau belum 

melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan sintaks metode 

Cooperative Learning tipe NHT. Pada pertemuan pertama hasil observasi 

guru diperoleh data bahwa dalam kegiatan inti terdapat 8 sintaks 
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Numbered Heads Together, ada sebanyak 6 sintaks terlaksana dan 2 

sintaks tidak terlaksana, tetapi pada sintaks yang terlaksana tersebut 

masih terdapat masalah dan dirasa kurang maksimal dalam 

pelaksanaannya. Sintaks yang sudah terlaksana yaitu guru sudah 

melaksanakan pembentukan kelompok, penomoran setiap anggota 

kelompok, pembagian tugas kepada kelompok, membimbing diskusi 

kelompok, melakukan pemanggilan nomor, dan membimbing siswa 

dalam menjawab pertanyaan. Sintaks yang belum terlaksana yaitu pada 

tahap menanggapi jawaban dan membuat kesimpulan. Guru belum 

memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi 

jawaban yang disampaikan karena ketebatasan waktu dan guru belum 

membimbing siswa dalam menyusun kesimpulan tentang materi 

pembelajaran yang telah dipelajari. 

Hasil observasi guru terhadap keterlaksanaan sintaks siklus I 

pertemuan kedua diperoleh data bahwa dari 8 sintaks Numbered Heads 

Together semua sintaks sudah dilaksanakan oleh guru tetapi dalam 

pelaksanaanya masih terdapat kekurangan. Guru sudah melaksanakan 

pembentukan kelompok, penomoran anggota kelompok, pembagian 

tugas, membimbing diskusi kelompok, melakukan pemanggilan nomor, 

membimbing siswa menjawab pertanyaan, memberikan kesempatan pada 

kelompok lain untuk menanggapi jawaban dan membimbing siswa dalam 

menyusun kesimpulan tentang kegiatan pembelajaran yang telah 

dipelajari. Pada tahap pemberian soal tes evaluasi menunjukkan 

peningkatan hasil belajar siswa yang lebih baik dari hasil saat siswa 

melaksanakan tes evaluasi tema sebelumnya atau hasil belajar pra siklus.  

c. Refleksi  

Berdasarkan observasi siklus I pelaksanaan tindakan dengan metode 

Cooperative Learning tipe NHT berbantuan media stimulasi gambar maka 

dilakukan refleksi untuk megetahui kelebihan dan kekurangan yang muncul 

saat berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Refleksi dilakukan dengan 

berdiskusi bersama guru kelas, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 
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kelebihan proses pembelajaran dengan menggunakan metode Cooperative 

Learning tipe Numbered Heads Together berbantuan media stimulasi gambar 

diantaranya siswa berdiskusi dengan bersungguh-sungguh, materi pelajaran 

yang disampaikan lebih menarik perhatian siswa karena dibantu dengan 

gambar dalam penyampaian materi dan siswa lebih aktif dalam kegiatan 

pembelajaran daripada sebelum menggunakan metode tersebut. Selain 

kelebihan disebutkan masih terdapat beberapa kekurangan selama 

pembelajaran Siklus I antara lain sebagai berikut:  

a. Pada pertemuan pertama guru belum melaksanakan sintaks 

menanggapi jawaban dan membuat kesimpulan, dalam arti guru 

belum memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk 

menanggapi jawaban yang disampaikan dan belum membimbing 

dalam menarik kesimpulan.hal ini disebabkan karena guru 

kehabisan waktu karena sebagian besar waktu dihabiskan untuk 

berdiskusi. Guru pada awal pembelajaran tidak menyampaikan 

durasi waktu siswa untuk berdiskusi, sehingga siswa 

menggunakan banyak waktu dalam melakukan diskusi.  

b. Pada pertemuan pertama proses pembentukan kelompok 

berlangsung kurang kondusif karena siswa cenderung ingin 

memilih kelompok sendiri.  

c. Pada tahap pemberian nomor berlangsung lama, dikarenakan 

banyak siswa yang terlihat bingung dan belum terbiasa untuk 

belajar membentuk kelompok dengan diberi nomor kepala. 

d. Pada saat diskusi, kerjasama dalam kelompok kurang terjalin 

dengan baik karena ada anggota yang kurang aktif dan ada pula 

anak yang cenderung bekerja sendiri.  

e. Pada saat pemanggilan nomor terjadi kesalahpahaman akibat guru 

tidak hafal dengan nomor yang telah disebutkan yaitu ada nomor 

yang sudah disebut tetapi disebutkan lagi oleh guru. 

f. Siswa mengalami sedikit kesulitan dalam mencermati gambar 

karena ukuran gambar yang kurang besar sehingga siswa yang 



53 
 

 
 

duduk di bagian belakang terpaksa maju dan menyebabkan sedikit 

keributan. 

g. Siswa kurang percaya diri ketika mengungkapkan 

gagasan/jawaban dari soal permasalahan yang sedang diskusikan 

karena siswa tidak terbiasa maju menyampaikan jawaban di depan 

kelas.  

Dari kekurangan yang ditemukan pada siklus I, maka dapat 

diperbaiki pada siklus II. Hal-hal yang dapat dilakukan agar kekurangan 

pada siklus I tidak terjadi dan terulang pada siklus II adalah:  

a. Guru pada awal pembelajaran menentukan dan menyampaikan 

lamanya waktu diskusi kelompok sehingga semua sintaks dapat 

terlaksana.  

b. Guru harus bersikap tegas dengan siswa yang memilih anggota 

kelompok sendiri dan sebaiknya proses pembentukan kelompok 

dilakukan sebelum pelaksanaan, sehingga tidak menghabiskan 

waktu lama pada saat pembelajaran.  

c. Agar saat pemberian nomor tidak berlangsung lama, guru harus 

mengelola waktu sebaik mungkin dengan meminta perwakilan 

kelompok untuk memberikan nomor kepada anggotanya.  

d. Guru membimbing siswa secara menyeluruh agar pemberian 

materi dapat diterima siswa secara merata. 

e. Guru berkeliling kelas dan membawa gambar memastikan semua 

siswa mampu mencermati gambar dengan baik.  

f. Guru mencatat nomor yang telah dipanggil misalnya pada catatan 

kecil, agar nomor yang telah disebutkan tidak disebutkan lagi oleh 

guru.  

g. Guru menciptakan suasana yang menyenangkan, guru harus lebih 

memotivasi dan membimbing siswa untuk aktif dengan pemberian 

ganjaran jika jawaban siswa benar sehingga siswa tidak malu-malu 

dalam mengemukakan jawaban.  
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4.1.1.3. Perencanaan Siklus II 

Pada tahap siklus II, mengacu pada hasil refleksi yang dilakukan pada 

siklus I. Pelaksanaan penelitian siklus II, dilakukan dengan memberi tindakan 

pembelajaran menggunakan model Cooperative Learning tipe NHT 

berbantuan media stimulasi gambar. Prosedur pelaksanaan siklus II masih 

sama dengan prosedur siklus I yaitu, perencanaan tindakan, pelaksanaan 

tindakan dan observasi, refleksi. Pada penelitian siklus II materi yang 

digunakan adalah tema 4 Hidup Rukun Subtema 2 Pekerjaan di Sekitarku 

dengan Kompetensi Dasar 3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan 

hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial dan 

budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. 4.3 Menyajikan hasil 

identifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di 

bidang pekerjaan, sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. 

Dari dua kompetesi Dasar tersebut terdapat beberapa indikator yang telah 

peneliti susun yaitu (1) Mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait sosial budaya 

di wilayahnya secara perinci. (2) Mengomunikasikan jenis pekerjaan terkait 

sosial budaya di wilayahnya secara perinci. RPP dirancang dalam 2 kali 

pertemuan, dengan alokasi waktu @ 3x35 menit. Perangkat pembelajaran 

yang disusun meliputi kisi-kisi penilaian, lembar kerja siswa, butir soal tes 

formatif, penilaian dan lembar observasi yang digunakan untuk mengamati 

tindakan pelaksanaan Cooperative Learning tipe NHT berbantuan media 

stimulasi gambar untuk guru dan respon siswa. Peneliti juga menyiapkan 

nomor 1 sampai 5 yang ditulis pada kertas karton yang dipotong bulat untuk 

dibagikan kepada siswa. 

a. Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pelaksanaan tindakan siklus II terdiri dari 2 pertemuan, pertemuan 

pertama dilaksanakan pada tanggal  2 April 2018 dan pertemuan kedua 

pada tanggal 3 April 2018. Pada siklus II dilaksanakan untuk 

memperbaiki siklus I, dengan melakukan refleksi bersama guru kelas 4 

tentang kekurangan–kekurangan yang terjadi sehingga dapat diperbaiki 

pada siklus II. Hal–hal untuk memperbaiki dari siklus I dipersiapkan di 



55 
 

 
 

siklus II. Dalam siklus II langkah–langkah pembelajaran sama dengan 

siklus I yang berbeda ialah pada indikitor, kemudian saat penyampaian 

materi yang semula masih dengan ceramah, pada siklus II ini lebih 

memaksimalkan media yang ada dan guru lebih bersifat membantu 

sehingga siswa yang lebih aktif. Metode yang digunakan tetap sama yaitu 

Cooperative Learning tipe NHT berbantuan stimulasi gambar.  

Pertemuan 1  

Pertemuan pertama dilaksanakan dengan menggunakan Tema 4 

Berbagai Pekerjaan subtema 2 Pekerjaan di Sekitarku. Pada tema ini 

terdapat beberapa pelajaran yang terintegrasi, tetapi disini peneliti 

berfokus pada salah satu mata pelajaran saja yaitu Ilmu Pengetahuan 

Sosial dengan Kompetensi Dasar 3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi 

dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan 

sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. 4.3 Menyajikan 

hasil identifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan 

masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan budaya di lingkungan sekitar 

sampai provinsi. Dari dua kompetesi Dasar tersebut terdapat beberapa 

indikator yang telah peneliti susun yaitu (1) Mengidentifikasi jenis 

pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya secara perinci. (2) 

Mengomunikasikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya 

secara perinci. 

1) Kegiatan Awal  

Pada kegiatan awal guru mempersiapkan hal-hal yang 

dibutuhkan untuk kebutuhan belajar mengajar. Kemudian guru 

memasuki ruang kelas dengan mengucap salam kepada siswa, guru 

meminta salah satu siswa untuk memimpin doa untuk membuka 

kegiatan pembelajaran, guru melakukan absensi guna memeriksa 

kehadiran siswa, guru memberikan motivasi untuk membangun 

semangat siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, kemudian 

guru memberikan apersepsi untuk membuka pemikiran siswa, 

setelah guru memberikan apersepsi selanjutnya guru menyampaikan 
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kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan serta tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

2) Kegiatan Inti 

Guru membentuk kelompok-kelompok heterogen yang terdiri 

dari 4-5 siswa. Setiap siswa dalam satu kelompok mendapatkan 

nomor yang berbeda-beda ditandai dengan kertas karton berbentuk 

bulat tertulis nomor antara 1 samapai 5. Guru memberikan stimulus 

berupa gambar yang dipasang di papan tulis kelas. Guru meminta 

siswa untuk mengamati lalu menebak kegiatan apa yang sedang 

terjadi di gambar, jawaban dari siswa tidak harus benar. Kemudian 

guru meluruskan dan menguatkan jawaban-jawaban dari siswa. Guru 

membagikan teks cerita kepada setiap siswa untuk dibaca dalam hati. 

Kemudian siswa dipesilahakan mengamati cerita dan menjawab 

pertanyaan dengan berdiskusi bersama teman kelompoknya. Guru 

memberikan tenggang waktu beberapa menit agar waktu tidak habis 

untuk berdiskusi saja. Selama siswa melakukan kegiatan guru 

berkeliling untuk  membimbing siswa dalam berdiskusi. kemudian 

guru kembali memberi tugas tambahan dengan memberi gambar 

tentang proses pembuatan meja dan kursi. Guru memberikan 

beberapa pertanyaan untuk didiskusikan bersama teman satu 

kelompok. Guru masih berkeliling sambil mengamati dan 

membimbing siswa dalam berdiskusi. Pada tahap selanjutnya guru 

menyebutkan nomor secara acak dan siswa dengan nomor yang 

disebutkan dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan 

kelompok mereka. Guru mempersilahkan kelompok lain untuk 

menanggapi, menyanggah atau menambah. Setelah selesai, guru 

mengajak siswa bertanya jawab mengenai materi yang baru saja 

dipelajari. Siswa dipersilahkan duduk di tempat mereka masing-

masing. Guru memberikan tugas mandiri untuk dikerjakan dirumah 

yaitu menulis tentang pengerajin yang ada di sekitar mereka. Apabila 

tidak ada, siswa boleh mengarang cerita.  Tulisan tersebut memuat 
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produk yang dihasilkan, sumber daya alam yang dipakai, jenis 

pekerjaan yang dilibatkan, dan manfaat terhadap masyarakat sekitar. 

3) Kegiatan Penutup 

Guru mereview materi pembelajaran yang telah dipelajari. Pada 

tahap selanjutnya guru bertanya jawab dengan siswa untuk membuat 

kesimpulan. Guru mempersilahkan siswa bertanya tentang apa saja 

yang belum dipahami. Guru meminta salah satu siswa untuk 

memipin doa sebagai penutup kegiatan pembelajaran. 

Pertemuan II 

Pertemuan pertama dilaksanakan dengan menggunakan Tema 4 

Berbagai Pekerjaan subtema 2 Pekerjaan di Sekitarku. Pada tema ini 

terdapat beberapa pelajaran yang terintegrasi, tetapi disini peneliti 

berfokus pada salah satu mata pelajaran saja yaitu Ilmu Pengetahuan 

Sosial dengan Kompetensi Dasar 3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi 

dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan 

sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. 4.3 Menyajikan 

hasil identifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan 

masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan budaya di lingkungan sekitar 

sampai provinsi. Dari dua kompetesi Dasar tersebut terdapat beberapa 

indikator yang telah peneliti susun yaitu (1) Mengidentifikasi jenis 

pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya secara perinci. (2) 

Mengomunikasikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya 

secara perinci. 

1) Kegiatan Awal 

Guru memasuki kelas dan mengucapkan salam kemudian meminta 

salah satu siswa untuk memimpin doa. Guru mengkomunikasikan 

tentang kehadiran siswa. Guru melakukan apersepsi dengan 

menanyakan pembelajaran sebelumnya. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam 

pembelajaran hari ini. 
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2) Kegiatan Inti 

Guru meminta siswa untuk menyiapkan tugas mandiri sebelumnya. 

Guru menyebutkan beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil 

kerja mereka. Guru mengulas hasil kerja siswa dan mereview 

pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Tahap selanjutnya siswa 

dipersilahakan untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 

siswa. Guru membagikan gambar yang berisi proses pembuatan tenun 

Samarinda beserta pertanyaannya. Guru meminta siswa mengamati 

gambar tersebut. Siswa dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan tersebut dengan berdiskusi dengan teman kelompoknya 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Guru berkeliling untuk 

membimbing siswa dalam berdiskusi. Kemudian guru menyebutkan 

nomor secara acak dan siswa dengan nomor yang disebutkan untuk 

mejawab pertanyaan. Guru mempersilahkan kelompok lain untuk 

menanggapinya. Guru melanjutkan dengan memanggil nomor siswa 

yang lain secara acak. Guru mempersilahkan siswa untuk duduk di 

tempat duduk mereka masing-masing dengan tertib. Soal evaluasi 

dibagikan oleh guru kepada siswa. Selanjutnya siswa dipersilahkan 

mengerjakan soal secara individu untuk diselesaikan sebelum waktu 

pemebelajaran habis. 

3) Kegiatan Penutup 

Kegitatan penutup diakhiri dengan menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran yang sudah dilaksanakan dengan cara bertanya jawab 

dengan siswa. Guru menanyakan bagaimana kesan siswa mengenai 

aktivitas selama proses kegiatan pembelajaran. Selanjutnya salah satu 

siswa diminta untuk memimpin doa sebagai penutup diakhirinya 

kegiatan pembelajaran. 

b. Observasi 

Pelaksanaan tahap observasi dilakukan oleh observer pada saat 

proses pembelajaran selama dua kali pertemuan. Hasil observasi 

digunakan untuk mengetahui apakah peneliti sudah atau belum 
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melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan sintaks metode 

Cooperative Learning tipe NHT. Hasil observasi keterlaksanaan sintaks 

siklus II pertemuan pertama diperoleh data bahwa dari 8 sintaks 

Numbered Heads Together semua sintaks sudah dilaksanakan guru 

walaupun pelaksanaan kurang sempurna. Guru sudah melaksanakan 

pembentukan kelompok, penomoran anggota kelompok, pembagian 

tugas, membimbing diskusi kelompok, melakukan pemanggilan nomor, 

membimbing siswa menjawab pertanyaan, memberikan kesempatan pada 

kelompok lain untuk menanggapi jawaban dan membimbing siswa untuk 

memperbaiki atau menambah kesimpulan yang dibuat kurang tepat atau 

kurang lengkap terhadap materi yang telah dipelajari.  

Hasil observasi keterlaksanaan sintaks siklus II pertemuan kedua 

diperoleh data bahwa dari 8 sintaks Numbered Heads Together semua 

sintaks sudah dilaksanakan guru walaupun kurang sempurna. Guru sudah 

melaksanakan pembentukan kelompok, penomoran anggota kelompok, 

pembagian tugas, membimbing siswa selama diskusi kelompok, 

melakukan pemanggilan nomor, membimbing siswa menjawab 

pertanyaan, memberikan kesempatan pada kelompok lain untuk 

menanggapi jawaban dan membimbing siswa dalam membuat 

kesimpulan mengenai materi pembelajaran yang telah disampaikan. Pada 

akhir kegiatan dilaksanakan tes evaluasi dan menunjukan hasil belajar 

siswa meningkat dibuktikan dengan sejumlah 22 siswa telah mencapai 

KKM dari 25 siswa yang ada, masih ada 3 siswa yang nilainya belum 

mencapai KKM. 

c. Refleksi  

Berdasarkan observasi siklus II dengan menggunakan metode 

Cooperative Learning tipe NHT berbantuan media stimulasi gambar 

maka dilakukan refleksi dengan berdiskusi dengan guru kelas, maka 

dapat disimpulkan selama proses belajar mengajar siklus II guru telah 

melaksanakan pembelajaran dengan baik, meskipun dalam kegiatan ada 

beberapa aspek yang belum dilaksanakan secara sempurna tetapi jumlah 
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sintaks yang telah dilaksanakan untuk masing-masing pertemuan 

lengkap. Berdasarkan data hasil pengamatan diketahui bahwa kegiatan 

pembelajaran tampak lebih hidup dengan adanya interaksi antara guru 

dan siswa serta siswa dengan siswa, siswa terlihat lebih aktif dalam 

berkomunikasi ketika melakukan kegiatan diskusi. Kekurangan pada 

siklus-siklus sebelumnya sudah mengalami perbaikan dan peningkatan 

sehingga menjadi lebih baik. 

 4.1.2. Deskripsi Data Hasil Penilaian 

Dalam Deskripsi hasil penilaian akan dibahas tentang deskripsi data dan 

analisis data hasil belajar siklus I dan siklus II. 

4.1.2.1. Deskripsi Hasil Penelitian Siklus 1 

Hasil belajar siswa kelas 4 SDN Drajidan Musuk Boyolali setelah 

melaksanakan pembelajaran menggunakan model Cooperative Learning  tipe 

NHT berbantuan media stimulasi gambar nilai ketuntasan hasil belajar siswa 

kelas 4 SDN Drajidan Musuk Boyolali pada siklus I dapat diketahui bahwa 

siswa yang mencapai diatas KKM adalah 15 siswa dengan presentase 60%, 

sedangkan siswa yang belum mencapai KKM ada 10 siswa, dengan 

presentase 40% dengan nilai tertinggi 85 dan terendah 45 dengan nilai rata – 

ratanya adalah 66,8.  

4.1.2.2. Deskripsi Hasil Penelitian Siklus II 

Hasil belajar siswa kelas 4 SDN Drajidan Musuk Boyolali setelah 

melaksanakan pembelajaran menggunakan model Cooperative Learning  tipe 

NHT berbantuan media stimulasi gambar nilai ketuntasan hasil belajar siswa 

kelas 4 SDN Drajidan Musuk Boyolali pada siklus II, dapat diketahui bahwa 

siswa yang mencapai diatas KKM adalah 22 siswa dengan presentase 88%, 

sedangkan siswa yang belum mencapai KKM ada 3 siswa, dengan presentase 

12% dengan nilai tertinggi 100 dan terendah 60 dengan nilai rata – ratanya 

adalah 76,8.  
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 4.1.3. Analisis Data  

Pada tahap menganalisis data, peneliti akan melakukan analisis data 

dengan menggunakan dua tahapan, yaitu tahapan analisis ketuntasan dan 

analisis komparatif. 

a. Ketuntasan hasil belajar  Pra Siklus 

Dibawah ini tabel hasil belajar siswa kelas 4 SDN Drajidan Musuk 

Boyolali semester 1 pada kegiatan pembelajaran Pra Siklus, dapat dilihat 

pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 

Analisis Ketuntasan Hasil Belajar IPS Siswa 

Kelas 4 SDN Drajidan  Semester 1  Pra Siklus 

No Nilai KKM 

(65) 

Jumlah 

Siswa 

Presentase 

(%) 

Keterangan 

3.  ≥ 65 11 44% Tuntas 

4.  <65 14 56% Tidak Tuntas 

Jumlah 25 100%  

Nilai Maksimum 80 

Nilai Minimum 40 

Rata – Rata 60,5  

 

Dari Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa hasil belajar pra siklus atau 

sebelum dilaksanakan pembelajaran dengan metode Cooperative Learning 

tipe Numbered Heads Together berbantuan media stimulasi gambar, dari 

25 siswa terdapat 11 siswa (44%) tuntas atau mampu mencapai KKM (65) 

dan 14 siswa (56%) tidak tuntas atau masih berada dibawah KKM. Nilai 

tertinggi yang dicapai siswa adalah 80 dan nilai terendah 40 dengan nilai 

rata-rata kelas adalah 60,5. Ketuntasan hasil belajar IPS pra siklus kelas 4 

SDN Drajidan Musuk Boyolali dapat divisualisasikan melalui diagram 

dibawah ini: 
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Gambar  4.2 

Diagram Lingkaran Ketuntasan Hasil Belajar IPS 

Siswa Kelas 4 SDN Drajidan Pra Siklus 

b. Ketuntasan hasil belajar siklus 1 

Dibawah ini dapat dilihat pada tabel 4.3 Tentang hasil belajar siswa 

kelas 4 SDN Drajidan Musuk Boyolali pada kegiatan pembelajaran siklus 

I. Hasil belajar siswa SDN Drajidan Musuk Boyolali setelah melakukan 

pembelajaran dengan menggunakan model Cooperative Learning tipe 

NHT berbantuan media stimulasi gambar, diperoleh hasil belajar siswa 

yaitu : 

Tabel 4.3 

Nilai Ketuntasan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas 4 SDN Drajidan Musuk 

Boyolali Semester I Tahun Ajaran 2017/2018 Pada Siklus I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuntas 
44% Tidak Tuntas 

56% 

NILAI PRA SIKLUS 

No Nilai KKM 

65 

Jumlah 

Siswa  

Presentase 

(%) 

Keterangan 

1. ≥65 15 60% Tuntas 

2.  <65 10 40% Tidak Tuntas 

Jumlah  25 100%  

Nilai Maksimum 80 

Nilai Minimum 45 

Rata – Rata  66,8 
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Dari tabel 4.3 dapat dilihat ketuntasan hasil belajar siswa SDN 

Drajidan Musuk Boyolali pada siklus I, dapat diketahui bahwa siswa yang 

mencapai diatas KKM adalah 15 siswa dengan presentase 60%, sedangkan 

siswa yang belum mencapai KKM ada 10 siswa, dengan presentase 40% 

dengan nilai tertinggi 80 dan terendah 45, rata-rata 66,8. Dari Tabel 4.3 

hasil nilai ketuntasan siswa dapat digambarkan secara visual melalui 

diagram dibawah ini: 

 

Gambar 4.3  

Diagram Lingkaran Ketuntasan Hasil Belajar IPS 

Siswa Kelas 4 SDN Drajidan Musuk Boyolali Siklus 1 

c. Ketuntasan hasil belajar siklus II 

Hasil belajar siswa SDN Drajidan Musuk Boyolali pada siklus II 

dengan menggunakan model pembelajaran model Cooperative Learning 

tipe NHT berbantuan media stimulasi gambar diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 

Nilai Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Kelas 4 SDN Drajidan Musuk Boyolali 

Semester I Tahun Ajaran 2017/2018 Pada Siklus II 

 

 

 

 

Tuntas  
60% 

Tidak 
Tuntas 
 40 % 

NILAI SIKLUS I 

No Nilai 

KKM 65 

Jumlah 

Siswa 

Presentase 

(%) 

Keterangan 

1. ≥65 22 88% Tuntas 

2.  <65 3 12% Tidak Tuntas 

Jumlah  20 100%  

Nilai Maksimum 100 

Nilai Minimum 60 

Rata – Rata  76,8 
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Dari tabel 4.4 dapat dilihat ketuntasan hasil belajar siswa SDN 

Drajidan Musuk Boyolali pada siklus II, dapat diketahui bahwa siswa yang 

mencapai diatas KKM adalah 19 siswa dengan presentase 95%, sedangkan 

siswa yang belum mencapai KKM ada 1 siswa, dengan presentase 5% 

dengan nilai tertinggi 100 dan terendah 60, perbandingan dari nilai yang 

tuntas dan nilai yang tidak tuntas dapat dilihat pada diagram dibawah ini. 

 

Gambar 4.4  

Diagram Lingkaran Ketuntasan Hasil Belajar IPS 

siswa Kelas 2 SDN Drajidan Musuk Boyolali Siklus II 

4.1.3.1. Analasis Komparatif 

Berdasarkan hasil belajar Pra Siklus, Siklus I, Siklus II, analisis hasil 

belajar dilakukan dengan menggunakan data ketuntasan hasil belajar, Pra 

Siklus, Siklus I, dan Siklus II, dalam tabel 4.7 dibawah ini. 

 Tabel 4.5 

Analisis Komparatif Ketuntasan Hasil Belajar IPS 

Siswa Kelas 4 SDN Drajidan 

Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II 

 

No 

Nilai 

KKM 

65 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Keterangan Jumlah 

siswa 
(%) 

Jumlah 

siswa 
(%) 

Jumlah 

siswa 
(%) 

1 ≥65 11 44% 15 60% 22 88% Tuntas 

2 ˂65 15 56% 10 40% 3 12% 
Tidak 

Tuntas 

Jumlah 25 100% 25 100% 25 100% 
 

Rerata 60,4 66,8 76,8 

Maksimum 85 85 100 

Minimum 40 45 60 

Tuntas; 
88% 

Tidak 
Tuntas; 

12% 

NILAI SIKLUS II 
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Dari tabel 4.5 dijelaskan bahwa tingkat ketuntasan belajar siswa dari 

Pra Siklus, sampai pada siklus II mengalami peningkatan. Pada Pra Siklus 

siswa yang tuntas belajar berjumlah 11 siswa dengan persentase 44%, pada 

siklus I siswa yang tuntas hasil belajarnya berjumlah 15 siswa dengan 

persentase 60%, dan pada siklus II siswa yang tuntas hasil belajarnya menjadi 

22 siswa dengan persentase 88%. Sedangkan siswa yang belum tuntas hasil 

belajarnya menurun pada saat Pra Siklus berjumlah 14 siswa dengan 

persentase 56%, pada siklus I berjumlah 10 siswa dengan persentase 40%, 

sedangkan siklus II jumlah siswa yang tidak tuntas semakin menurun menjadi 

3 siswa dengan persentase 12%.  Nilai tertinggi siswapun menjadi meningkat. 

Saat Pra Siklus 85, siklus I tetap yaitu 85, dan pada sklus II menjadi 100. 

Sedangkan nilai terendah Pra Siklus dengan nilai 40, siklus I dengan nilai 

yaitu 45, dan pada siklus II dengan nilai yaitu 60. Nilai Rata-rata siswa dari 

Pra siklus sampai siklus II. Rata-rata Pra Siklus 60,4 meningkat ke siklus I 

menjadi 66,8 atau naik sebesar 6,4 poin dan siklus II meningkat lagi menjadi 

76,8. Untuk memperjelas perbandingan hasil belajar siswa dari Pra Siklus 

sampai dengan Siklus II disajikan dalam grafik gambar 4.5 sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4.5  

Analisis Komparatif Ketuntasan Hasil Belajar IPS Siswa Pra Siklus, 

Siklus I dan Siklus II Kelas IV SDN Drajidan Musuk Boyolali Semester 

I Tahun Ajaran 2017/2018 
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Dari gambar 4.5 dapat dijelaskan bahwa banyak siswa yang mencapai 

ketuntasan hasil belajar pada Pra Siklus sampai dengan siklus II mengalami 

peningkatan hasil belajar. Pada saat Pra Siklus ke siklus I besar peningkatan 

adalah 44% menjadi 60% kemudian siklus I ke siklus II 60% meningkat 

menjadi 88%. Sedangkan siswa yang tidak tuntas jumlahnya menurun. Saat 

Pra Siklus sebanyak56% siswa belum tuntas, pada kegiatan siklus I menurun 

menjadi 40%, kemudian siklus I ke siklus II semakin menurun yaitu siklus I 

40% menurun menjadi 12%.  

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis data dapat dilihat hasil belajar siswa kelas 4 

SDN Drajidan Musuk Boyolali diketahui adanya peningkatan hasil belajar 

siswa setelah melakukan tindakan pembelajaran menggunakan model 

Cooperative Learning tipe NHT berbantuan media stimulasi gambar, 

peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat dari hasil nilai siklus I dan siklus 

II. Pada  Pra Siklus, banyak siswa hasil belajarnya tidak tuntas, siswa yang 

tidak tuntas pada pra siklus berjumlah 14 siswa dengan persentase 56%, 

siswa yang tuntas berjumlah 11 siswa dengan persentase 44%, dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar siswa kelas 4 SDN Drajidan Musuk Boyolali   

sebelum melakukan tindakan hasil belajarnya masih rendah. Setelah 

melakukan tindakan dengan menerapkan model Cooperative Learning 

berbantuan media stimulasi gambar pada siklus I meningkat, siswa yang telah 

mencapai kriteria ketuntasan minimal meningkat, siswa yang tuntas 

berjumlah 15 siswa dengan presentase 60%, sedangkan siswa yang tidak 

tuntas menurun menjadi 10 siswa dengan presentesae 40%. Hal itu 

membuktikan bahwa model model Cooperative Learning tipe NHT  

berbantuan media stimulasi gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

Setelah melakukan tindakan pada siklus I ternyata masih ada beberapa 

siswa yang hasil belajarnya belum tuntas, maka peneliti menerapkan tindakan 

selanjutnya dengan melakukan tindakan siklus II, setelah melakukan tindakan 

pada siklus II hasilnya meningkat, terbukti siswa yang hasil belajarnya tuntas 

meningkat menjadi 22 anak dengan presentase 88% sedangkan siswa yang 
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hasil belajarnya tidak tuntas turun hanya menjadi 3 siswa dengan presentase 

12%. Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Arends 

(2008:6) bahwa pembelajaran kooperatif mendukung perkembangan 

intelegensi interpersonal, interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk 

meningkatkan penguasaan akademik. Ibrahim (2000:28) juga mengemukakan 

tujuan yang hendak dicapai dalam Numberd Heads Together salah satunya 

adalah hasil belajar akademik struktural. Menurut Zuhdi (2010:65) Numbered 

Heads Together memiliki kelebihan lain yaitu siswa yang pandai dapat 

mengajari siswa yang kurang pandai dan siswa dapat melakukan diskusi 

dengan sungguh-sungguh. Kelebihan tersebut terealisasi dari siswa yang 

berinteraksi dengan guru ataupun dengan siswa lainnya dalam kegiatan 

diskusi, pada saat pelaksanaan tindakan semakin terlihat siswa saling 

mengajari satu sama lain karena setiap siswa merasa harus siap menguasai 

materi dengan adanya pemanggilan nomor secara acak. Apabila ada anggota 

yang mengalami kesulitan, siswa yang pandai mengajari siswa yang kurang 

pandai sehingga setiap siswa dapat lebih memahami materi. Kelebihan 

tersebut terealisasikan dalam kegiatan pembelajaran yang menyebabkan 

siswa dapat lebih memahami materi sehingga hasil belajar siswa meningkat 

dan ketuntasan belajar siswa tercapai.  Hasil belajar siklus II siswa yang 

tuntas adalah 22 siswa (88%), hal tersebut sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rima Chandra (2011) yang menyatakan bahwa penerapan 

pembelajaran Numbered Heads Together dapat meningkatkan hasil belajar 

IPA materi perubahan lingkungan kelas 4 SDN Tegalrejo 05 Kecamatan 

Argomulyo Kota Salatiga Semester 2 Tahun Ajaran 2010/2011. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Rima Chandra diperoleh hasil bahwa ada 

peningkatan ketuntasan belajar, yakni dari 65,6% sebelum siklus, meningkat 

menjadi 71,8 % pada siklus I dan 100% pada siklus II. Hasil yang diperoleh 

dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rima Chandra 

mencapai hasil yang berbeda yaitu dalam penelitian ini siswa yang tuntas 

adalah 100% sedangkan dalam penelitian ini siswa yang tuntas mencapai 

90%. Hal tersebut dapat disebabkan karena setiap SD mempunyai 
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karakteristik siswa yang berbeda-beda sehingga hasil penelitian ini berbeda 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rima Chandra, tetapi pada 

dasarnya hasil penelitian yang diperoleh sama yaitu dengan penerapan 

Numbered Heads Together dapat meningkatkan hasil belajar.  

Setelah melakukan observasi melalui wawancara dengan guru ternyata 

masih ada 3 siswa yang mendapat nilai dibawah KKM. Peneliti melakukan 

wawancara dengan guru membahas penyebab 3 siswa yang belum mencapai 

kriteria ketuntasan minimal, ternyata penyebab 3 siswa yang belum tuntas 

hasil belajarnya dikarenakan siswa tersebut dalam kegiatan pembelajaran 

sehari-hari memang memiliki kemampuan yang berbeda dari siswa yang 

lainya. Siswa-siswa tersebut lambat dalam merespon dan menerima materi 

pelajaran. Selain itu faktor minat siswa juga berpengaruh terhadap hasil 

belajar yang dicapai, sehingga hasil belajarnya masih belum tuntas atau 

belum mencapai KKM. 

Dengan hasil permasalahan yang dihadapi oleh 3 siswa tersebut, maka 

peneliti memberi saran atau solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut 

yaitu dengan cara guru memberi remedial kepada 3 siswa tersebut, kemudian 

remedial bisa dikerjakan dirumah maupun disekolah, tindakan selanjutnya 3 

siswa tersebut diberi bimbingan belajar dan guru harus menemukan cara yang 

tepat untuk mengatasi minat siswa agar lebih termotivasi dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Guru juga harus mampu mengatasi masalah siswa 

yang lambat dalam menerima materi pembelajaran dengan mencari solusi 

yang baik agar 3 siswa tersebut tidak tertinggal dengan siswa yang lain. 

Penerapan model model Cooperative Learning tipe NHT  berbantuan 

media stimulasi berdampak pada situasi kelas dan siswa. Perubahan kondisi 

siswa antara lain, siswa aktif, berani menyatakan pendapatnya, siswa belajar 

berfikir kritis pada saat memecahkan masalah, siswa belajar bekerja sama 

dengan anggota kelompok, siswa lebih fokus terhadap pembelajaran, selain 

itu siswa berani mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, dengan 

suasana pembelajaran menarik membuat siswa merasa senang dan tidak 

merasa malu atau takut dalam mengikuti setiap tahapan kegiatan yang 



69 
 

 
 

diterapkan oleh guru, serta pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Pada 

saat berdiskusi terjadi interaksi antar dua atau lebih individu yang terlibat, 

siswa saling tukar menukar pemikiran, ide dan pendapat, belajar bertanggung 

jawab sebagai anggota dalam kelompok. Kondisi kelas cenderung lebih aktif, 

menyenangkan, ramai dalam arti karena diskusi kelompok yang edukatif. 

 


