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           Masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran IPA. Ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan 
untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 101752 Klambir Lima 
menggunakan Kooperatif  Numbered Heads Together (NHT). Sebab pembelajaran 
Numbered Heads Together ini merupakan strategi belajar yang menuntut 
kerjasama, interaksi, serta keaktifan siswa dalam kelompok dan siswa saling 
membantu dalam memahami konsep pembelajaran dan memperbaiki jawaban 
yang bertujuan untuk memotivasi belajar yang optimal. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran IPA pokok bahasan sumber daya alam dengan menggunakan Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT (Numbered Heads Together) Pada siswa 
kelas V SD Negeri 101752 Klambir Lima. Subjek dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa V SD Negeri 101752 Klambir Lima dengan jumlah 36 orang siswa. 

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, tes, 
pilihan berganda serta lembar kerja siswa pada setiap siklus berlangsung. 
Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, masing-masing siklus dilaksanakan 
dalam dua kali pertemuan. 

Sebelum melaksanakan pembelajaran berlangsung terlebih dahulu peneliti 
melaksanakan pre test (tes awal). Berdasarkan hasil pre test menunjukkan dari 36 
orang siswa hanya 8 orang (22,22%) siswa yang tuntas dalam belajar dengan nilai 
rata-rata 5,0. Pada siklus I terdapat sebanyak 21 orang (58,33%) siswa yang tuntas 
dalam belajar dengan nilai rata-rata 64,72. Ini menunjukkan terjadi peningkatan 
dari tes sebelumnya. Pada siklus II diperoleh tingkat ketuntasan hasil belajar 
sebanyak 29 orang (80,55%) siswa yang tuntas dalam pembelajaran dengan nilai 
rata-rata 75,27%. Jika dibandingkan pada siklus I ketuntasan belajar siswa  pada 
siklus II semakin meningkat. Dengan melihat nilai pada siklus II, siswa telah 
mencapai ketuntasan belajar secara klasikal, sehingga tidak perlu melakukan 
siklus berikutnya. 

Dengan demikian maka dapat disimpulkan, bahwa dengan menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA siswa kelas V SD 
Negeri 101752 Klambir Lima Tahun Ajaran 2011/2012. 

 

 

 


