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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran memahami dasar – dasar elektronika dengan pokok 
bahasan komponen elektronika pasif melalui pembelajaran kooperatif tipe 
Numbered Head Together. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI 
TITL SMK Negeri 1 Pahae Julu sebanyak 28 orang. Objek dari penelitian ini 
adalah penerapan model kooperatif tipe Numbered Head Together. Instrumen 
penelitian yang digunakan adalah observasi dan tes. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas. 
 Sebelum memberikan tindakan, terlebih dahulu diberikan tes diagnostik 
untuk mengetahui kemampuan awal dan penentuan kelompok siswa berdasarkan 
tingkat kemampuan. Data yang diberikan berupa tes hasil belajar yang berbentuk 
uraian yang diberikan dua kali pada setiap akhir siklus. Pada penelitian ini 
penggunaan LKS bertujuan sebagai alat bantu pengajaran untuk memudahkan 
proses belajar mengajar dalam kelompok-kelompok kooperatif. 
 Dari analisis data setelah diberikan tindakan I (siklus I) diperoleh 19 dari 28 
orang siswa (67,86 %) mencapai ketuntasan belajar dan 9 dari 28 orang siswa 
(32,14%) belum mencapai ketuntasan belajar dengan rata-rata kelas 71,96. Pada 
siklus ini ketuntasan belajar secara klasikal belum tercapai. 
 Dari analisis data setelah diberikan tindakan II (siklus II) diperoleh 24 dari 
28 orang siswa (85,71%) mencapai ketuntasan belajar dan 4 dari 28 orang siswa 
(14,29%) belum mencapai ketuntasan belajar dengan rata-rata kelas 79,46. Pada 
siklus ini ketuntasan belajar secara klasikal sudah tercapai. Ini berarti terjadi 
peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I hingga siklus II. Dengan demikian 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran memahami dasar – dasar 
elektronika dengan pokok bahasan komponen elektronika pasif di kelas XI Teknik 
Instalasi Tenaga Listrik (TITL) SMK Negeri 1 Pahae Julu. Maka disarankan 
untuk menerapkan model kooperatif tipe numbered head together sebagai salah 
satu upaya untuk meningkatkan hasil belajar memahami dasar – dasar elektronika. 
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