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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan minat belajar siswa 

melalui model pembelajaran Kooperatif Tipe Number Head Together. Penelitian 

ini dilakukan dan disebabkan karena rendahnya minat belajar IPA dalam 

pembelajaran gaya magnet, model pembelajaran yang kurang bervariatif, teknik 

pembelajaran IPA yang selama ini kurang melibatkan siswa secara aktif terutama 

dalam pembelajaran gaya magnet. 

 Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri 024766 

Binjai pada semester genap tahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah 30 orang. 

Siswa laki-laki berjumlah 17 orang dan siswa perempuan berjumlah 13 orang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian tindakan kelas model Suharsimi Arikunto sebanyak 2 siklus. Langkah-

langkah yang dilaksanakan adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan 

refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik observasi, angket dan dokumentasi foto yang digunakan untuk 

meningkatkan minat belajar siswa setelah pembelajaran gaya magnet 

menggunakan model pembelajaran Kooperatif Tipe Number Head Together. 

 Hasil observasi guru yang diamati selama pembelajaran mengenai 

peningkatan yang signifikan. Dilihat dari Siklus I, hasil yang diperoleh sebesar 

55% dan 65%. Namun pencapaian tersebut masih belum pada pencapaian yang 

diharapkan. Pada Siklus II diperoleh sebesar 80% dan 98%. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa minat belajar siswa kelas V SD Negeri 024766 Binjai 

mengalami peningkatan sebesar 100% setelah mengikuti pembelajaran gaya 

magnet menggunakan model pembelajaran Kooperatif Tipe Number Head 

Together. Peningkatan ini dapat dilihat dari hasil angket minat belajar siswa 

disiklus I memperoleh rata-rata sebesar 69 terjadi peningkatan minat belajar siswa 

sebesar 57% dan siklus II memperoleh rata-rata sebesar 91 terjadi peningkatan 

minat belajar siswa sebesar 100%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

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 siswa pada mata pelajaran 

IPA materi pokok gaya magnet di kelas V SD Negeri 024766 Binjai meningkat 

dan berhasil.  

 


