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ABSTRAK 

 

Nurjanah, Amaro Nissa. 2018. Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar IPA Pokok 

Bahasan Pembentukan Tanah melalui Model Cooperative Learning 

Pendekatan Numbered Heads Together pada Siswa Kelas V SDN Sarangan 

3 Plaosan Magetan Tahun Pelajaran 2017/2018. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Guru MI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Izza Aliyatul Muna, M.Sc. 

Kata Kunci: Keaktifan, Hasil Belajar, Cooperative Learning, Numbered Heads 

Together 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang maksimalnya keaktifan dan hasil 

belajar siswa-siswi pada mata pelajaran IPA kelas V di SDN Sarangan 3 Plaosan 

Magetan. Hal ini disebabkan karena guru masih menggunakan model pembelajaran 

yang kurang inovatif dan cenderung monoton. Penggunaan metode yang kurang tepat 

serta monoton inilah yang menyebabkan siswa jenuh ketika pembelajaran. Hal 

tersebut berdampak pada peningkatan keaktifan dan hasil belajar yang kurang 

maksimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka peneliti melakukan 

penelitian tindakan kelas (PTK) di kelas tersebut dengan menerapkan model 

cooperative learning pendekatan numbered heads together. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui peningkatan keaktifan 

belajar IPA dengan model cooperative learning pendekatan numbered heads together 

pada siswa kelas V SDN Sarangan 3 Plaosan Magetan, (2) untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar IPA dengan model cooperative learning pendekatan 

numbered heads together pada siswa kelas V SDN Sarangan 3 Plaosan Magetan. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

yang berlangsung dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitiannya adalah siswa-siswi kelas V 

SDN Sarangan 3 Plaosan Magetan yang berjumlah 16 siswa. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan peningkatan, baik dari segi keaktifan 

maupun hasil belajar. Dapat dilihat pada siklus I keaktifan belajar siswa masuk 

kategori tinggi 25%, sedang 31%, rendah 44%, meningkat pada siklus II menjadi 

katogori tinggi 62%, sedang 38%.  Serta hasil belajar siswa yang tuntas pada siklus I 

44%, meningkat pada siklus II menjadi 94%. 

Berdasarkan hasil penelitian, keaktifan dan hasil belajar siswa meningkat, 

maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan model cooperative 

learning pendekatan numbered heads together dapat meningkatkan keaktifan dan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA pokok bahasan pembentukan tanah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara.
1
 

Kemajuan suatu bangsa ditentukan dari bagaimana perkembangan 

pendidikan bagi anak bangsa itu. Kemajuan dalam satuan waktu jangka 

panjang akan dapat memprediksi kualitas suatu bangsa pada sekian puluh 

tahun ke depan.
2
 

Negara yang sudah maju, pendidikan dipandang sebagai sarana utama 

untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Untuk masalah tertentu, 

kesejahteraan bangsa dibebankan ke pundak sekolah dan universitas.
3
 

Berangkat dari hal tersebut, para guru diharapkan senantiasa dapat 

meningkatkan peranannya dalam menempatkan pembelajaran yang 

                                                             
1Hanafiah & Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran (Bandung: Refika Aditama, 2009), 

20. 
2Ali Hamzah, Evaluasi Pembelajaran Matematika (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 1. 
3Farida Yusuf, Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 1. 
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berkualitas agar para siswanya dapat meraih prestasi belajar yang maksimal. 

Untuk mengetahui apakah hasil belajar yang dicapai telah sesuai dengan 

tujuan yang dikehendaki dapat diketahui melalui evaluasi. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Sunal, bahwa evaluasi merupakan proses penggunaan 

informasi untuk membuat pertimbangan seberapa efektif suatu program telah 

memenuhi kebutuhan siswa. Selain itu, dengan dilakukannya evaluasi atau 

penilaian ini dapat dijadikan feedback atau tindak lanjut, atau bahkan cara 

untuk mengukur tingkat penguasaan siswa.
4
 

Metode merupakan salah satu komponen pengajaran yang tak kalah 

pentingnya dengan komponen lain. Tidak ada satu pun kegiatan belajar 

mengajar yang tidak menggunakan metode pengajaran. Hal ini dikarenakan 

metode berfungsi sebagai alat perangsang dari luar yang dapat 

membangkitkan motivasi belajar siswa.
5
 Keberhasilan proses belajar mengajar 

di sekolah sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara seorang guru mengelola 

pembelajaran dengan menggunakan metode yang tepat. Meskipun saat ini 

sudah muncul banyak model dan metode pembelajaran, tetapi masih banyak 

guru dalam proses pembelajaran cenderung asal menyampaikan materi. 

Kebanyakan guru menggunakan metode ceramah yang di mana siswa hanya 

duduk, mendengarkan, melihat, dan mencatat. Pada akhirnya, keadaan 

                                                             
4Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran  di Sekolah Dasar (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2013), 5. 
5Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Renika Cipta, 

2010), 73. 
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semacam ini yang menyebabkan kegiatan pembelajaran dilakukan hanya 

terpusat pada penyampaian materi dalam buku teks saja. Padahal, untuk anak 

jenjang sekolah dasar menurut Marjono, hal yang harus diutamakan adalah 

bagaimana mengembangkan rasa ingin tahu dan daya berfikir kritis mereka 

terhadap suatu masalah.
6
 

Permasalahan pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masih 

lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran siswa kurang 

didorong untuk mengembangkan keterampilan berfikir. Proses pembelajaran 

di dalam kelas diarahkan kepada kemampuan siswa untuk menghafal 

informasi, siswa terbiasa untuk mengingat dan menimbun informasi, tanpa 

berusaha untuk menghubungkan yang diingat itu dengan kehidupan sehari-

hari. 

Rendahnya hasil belajar siswa dikarenakan aktivitas belajar siswa masih 

terlihat pasif. Hal ini juga menimpa pada pembelajaran IPA, yang 

memperlihatkan bahwa selama ini proses pembelajaran yang dilakukan masih 

menggunakan metode yang konvensional. Dalam pembelajaran IPA di SD, 

supaya pembelajaran lebih menarik dan siswa dapat memahami materi dengan 

melibatkan usaha dari siswa sendiri serta mampu membekas dalam ingatan, 

maka diperlukan model dan metode yang sesuai. 

                                                             
6Susanto, Teori Belajar..., 167. 
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Berdasarkan hasil temuan di lapangan, peneliti menemukan 

ketidaksesuaian antara yang seharusnya dengan kenyataan yang terjadi pada 

mata pelajaran IPA. Mata pelajaran IPA merupakan salah satu mata pelajaran 

yang diujikan dalam Ujian Nasional. Namun yang terjadi di lapangan banyak 

siswa yang kurang aktif dalam mengikuti mata pelajaran IPA. Hal ini dapat 

dilihat ketika proses pembelajaran berlangsung, banyak siswa yang berbicara 

sendiri dengan temannya sehingga kurang memperhatikan penjelasan materi 

dari guru. Terlihat sekali bahwa guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran masih menggunakan metode ceramah, sehingga proses belajar 

mengajar hanya berpusat pada guru, sedangkan siswa dibiarkan pasif dalam 

pembelajaran. Penggunaan metode yang kurang tepat serta monoton inilah 

yang menyebabkan siswa jenuh ketika pembelajaran. Hal tersebut berdampak 

pada peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa yang kurang maksimal.
7
 

Untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa kelas V pada 

mata pelajaran IPA pokok bahasan pembentukan tanah, maka seorang guru 

harus kreatif dalam memilih model dan metode yang sesuai. Salah satu model 

pembelajaran yang dapat dipilih dalam pembelajaran IPA adalah model 

cooperative learning pendekatan numbered heads together. Cooperative 

learning merupakan model pembelajaran kelompok yang dapat meningkatkan 

prestasi belajar peserta didik. Cooperative learningini memiliki beberapa 

                                                             
7Hasil observasi dan wawancara dengan Ibu Murtini, S.Pd di SDN Sarangan 3 Plaosan 

Magetan pada tanggal 11 Desember 2017, pukul 09.30 WIB. 
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pendekatan, salah satunya adalah numbered heads together. Numbered Heads 

Together adalah metode belajar dengan cara setiap siswa diberi nomor dan 

dibuat satu kelompok, kemudian secara acak guru memanggil nomor dari 

siswa.
8
 Melalui model cooperative learning pendekatan numbered heads 

together diharapkan siswa dapat aktif bekerja sama dalam kelompok kecil, 

berfikir kritis dalam mendiskusikan jawaban dan memastikan tiap anggota 

kelompok dapat mengerjakan serta mengetahui jawabannya, dan mampu 

mengemukakan pendapatnya di depan kelas, sehingga dapat meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar siswa. 

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti 

menganggap fenomena tersebut perlu untuk di teliti dengan mengangkat judul 

“PENINGKATAN KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR IPA POKOK 

BAHASAN PEMBENTUKAN TANAHMELALUI MODEL 

COOPERATIVE LEARNING PENDEKATAN NUMBERED HEADS 

TOGETHER PADA SISWA KELAS V SDN SARANGAN 3 PLAOSAN 

MAGETAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018.” 

 

 

 

 

 

                                                             
8Hamdani, Strategi Belajar Mengajar (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 89. 
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B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Proses belajar mengajar masih terfokus pada guru, karena guru masih 

menggunakan metode ceramah. 

2. Pembelajaran berlangsung dengan suasana yang membosankan dan 

kurang menarik perhatian siswa. 

3. Kurangnya keaktifan belajar siswa di kelas.  

4. Rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. 

5. Pokok bahasan pembentukan tanah. 

6. Penelitian akan dihentikan apabila prosentase keaktifan kategori tinggi 

mencapai 60%, dan prosentase hasil belajar dinilai dari aspek kognitif 

mencapai 90%. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan model cooperative learning pendekatan numbered 

heads together dapat meningkatkan keaktifan belajar IPA pada siswa 

kelas V SDN Sarangan 3 Plaosan Magetan tahun pelajaran 2017/2018? 
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2. Apakah penerapan model cooperative learning pendekatan numbered 

heads together dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas V 

SDN Sarangan 3 Plaosan Magetan tahun pelajaran 2017/2018? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui peningkatan keaktifan belajar IPA dengan model 

cooperative learning pendekatan numbered heads together pada siswa 

kelas V SDN Sarangan 3 Plaosan Magetan tahun pelajaran 2017/2018. 

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPA dengan model 

cooperative learning pendekatan numbered heads together pada siswa 

kelas V SDN Sarangan 3 Plaosan Magetan tahun pelajaran 2017/2018. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam 

dunia pendidikan berupa gambaran mengenai sebuah teori yang 

menyatakan bahwa peningkatan keaktifan dan hasil belajar IPA dapat 

dilakukan dengan menggunakan model cooperative learning pendekatan 

numbered heads together. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Dapat membuat para siswa menyukai IPA dan menjadi 

bersemangat serta aktif  dalam kegiatan pembelajaran sehingga 

hasil belajarnya maksimal. 

2) Dapat membuka wacana siswa bahwa belajar IPA itu 

menyenangkan dan tidak membosankan. 

3) Dapat melatih siswa untuk kerjasama dan toleransi  dalam proses 

pembelajaran. 

b. Bagi Guru 

1) Dapat memperluas pengetahuan mengenai model dan metode 

pembelajaran yang dapat diterapkan di dalam kelas. 

2) Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

menentukan model dan metode pembelajaran yang tepat dalam 

upaya peningkatan mutu pendidikan. 

c. Bagi Sekolah 

1) Dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang dapat digunakan 

sebagai masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan 

tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. 

2) Dapat meningkatkan prestasi sekolah terutama pada mata 

pelajaran IPA. 
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d. Bagi Peneliti 

1) Dengan adanya penelitian tindakan kelas ini peneliti memiliki 

pengetahuan, keterampilan dan pengalaman tentang penelitian 

tindakan kelas. 

2) Peneliti mampu mendeteksi permasalahan yang ada di dalam 

proses pembelajaran, mencari alternatif pemecahan masalah, dan 

mampu memperbaiki proses pembelajaran di dalam kelas dalam 

rangka meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

soal IPA. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika dalam penelitian tindakan kelas ini terdiri dari lima bab 

yang berisi: 

BAB I, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, sistematika pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan 

untuk memudahkan dalam memaparkan data. 

BAB II, adalah kajian pustaka yang berisi tentang telaah penelitian 

terdahulu, landasan teori, kerangka berfikir, dan pengajuan hipotesis tindakan. 

Bab ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam menjawab hipotesis. 

BAB III, adalah metode penelitian yang meliputi objek Penelitian 

Tindakan Kelas, setting penelitian, variabel yang diamati, dan prosedur PTK 
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(perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi), dan jadwal pelaksanaan 

penelitian. 

BAB IV, adalah hasil penelitian tindakan kelas yang meliputi: gambaran 

singkat setting lokasi penelitian, penjelasan data per-siklus, proses analisis 

data per-siklus, dan pembahasan. 

BAB V, merupakan bab terakhir dalam laporan ini, berisi penutup yang 

meliputi: simpulan dan saran. Bab ini dimaksudkan agar pembaca dan penulis 

mudah dalam melihat inti hasil penelitian. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, 

KERANGKA BERPIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Rencana penelitian ini berangkat dari kajian penelitin terdahulu. Adapun 

penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut: telaah 

penelitian pertama Yeti Novita Sari memaparkan hasil penelitian dalam 

skripsi yang ia tulis yang berjudul Upaya Peningkatan Hasil Belajar Mata 

Pelajaran IPA Pokok Bahasan Sifat-sifat Cahaya melalui Metode Eksperimen 

(Penelitian Tindakan Kelas V di SDN 02 Polorejo Ponorogo). Dari hasil 

penelitian tersebut disimpulkan bahwa penerapan metode ekperimen dapat 

meningkatkan 1. keaktifan dalam proes pembelajaran IPA pokok bahsan sifat-

sifat cahaya siswa-siswi kelas V SDN 02 Polorojo Ponorogo, yakni pada 

siklus I mencapai 45% siklus II 60% Siklus III mencapai 85%, 2. hasil belajar 

mata pelajaran IPA pokok bahasan sifat-sifat cahaya siswa-siswi kelas V SDN 

02 Polorejo Ponorogo, yakni pada siklus I mencapai 30% pada siklus II 

mencapai 55%  pada siklus III mencapai 85%.
9
 

Sedangkan telaah dari penelitian kedua Markorius Rudiyanto dengan 

judul “Penerapan Model Pembelajaran Numbered Heads Together untuk 

                                                             
 9Yeti Novita Sari “Upaya Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran IPA Pokok Bahasan 

Sifat-sifat Cahaya melalui Metode Eksperimen (Penelitian Tindakan Kelas di SDN 02 Polorejo 

Ponorogo).” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2010), x. 
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Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar PKn Siswa Kelas V SDN 

Banjaragung”. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa melalui 

penerapan model pembelajaran Numbered Heads Together dapat 

meningkatkan 1. aktivitas belajar PKn siswa kelas V SDN Banjaragung 

Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. Terjadi peningkatan 

aktivitas belajar siswa pada Siklus I persentase keaktifan siswa mencapai 76% 

siswa yang aktif, Siklus II persentase keaktifan belajar siswa mencapai 88% 

siswa yang aktif dalam pembelajaran. 2. hasil belajar PKn siswa kelas V SDN 

Banjaragung Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan.  Terjadi 

peningkatan hasil belajar siswa pada Siklus I persentase ketuntasan siswa 

mencapai 76% siswa yang telah tuntas belajar, Siklus II persentase ketuntasan 

belajar siswa mencapai 92% siswa yang telah tuntas belajar.
10

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Yeti Novita Sari adalah 

sama-sama meneliti mata pelajaran IPA kelas V, perbedaanya adalah pokok 

bahasan, metode dan tempat penelitian. Sedangkan persamaan penelitian ini 

dengan penelitian Markorius Rudiyanto adalah sama-sama meneliti model 

pembelajaran Numbered Heads Together pada kelas V, perbedaannya adalah 

pada mata pelajaran dan tempat penelitian. 

Sedangkan penelitian ini fokus pada “Peningkatan Keaktifan dan Hasil 

Belajar IPA Pokok Bahasan Peristiwa Alam Beserta Dampaknya melalui 

                                                             
10Markorius Rudiyanto, “Penerapan Model Pembelajaran Numbered Heads Together untuk 

Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar PKn Siswa Kelas V SDN Banjaragung,” (Skripsi, 

Universitas, Lampung, 2017), 49.   
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Model Cooperative Learning Pendekatan Numbered Heads Together Kelas V 

SDN Sarangan 3 Plaosan Magetan Tahun Pelajaran 2017/2018” 

 

B. Landasan Teori 

PTK merupakan suatu proses di mana guru/dosen dan siswa/mahasiswa 

menginginkan terjadinya perbaikan, peningkatan, dan perubahan 

pembelajaran yang lebih baik agar tujuan pembelajaran di kelas dapat tercapai 

secara optimal.
11

 PTK dapat diartikan sebagai proses pengkajian masalah 

pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk 

memecahkan masalah tersebut dengan cara melakuan berbagai tindakan yang 

terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari 

perlakuan tersebut.
12

 

Tujuan PTK adalah untuk perbaikan dan/atau peningkatan praktik 

pembelajaran secara berkesinambungan yang pada dasarnya melekat pada 

terlaksananya misi profesional pendidikan yang diemban guru, pengembangan 

kemampuan dan keterampilan guru untuk menghadapi masalah aktual 

pembelajaran di kelasnya dan atau di sekolahnya, tumbuhnya budaya meneliti 

di kalangan guru dan dosen sebagai pendidik, dan untuk memperbaiki dan 

                                                             
11Djunaidy Ghony, Penelitian Tindakan Kelas (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 8. 
12Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 

26. 
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meningkatkan mutu pembelajaran melalui teknik-teknik pengajaran yang tepat 

sesuai dengan masalah dan tingkat perkembangan peserta didik.
13

 

1. Keaktifan Belajar 

Keaktifan berasal dari kata dasar aktif dan mendapat imbuhan ke- 

dan –an. Aktif sendiri berarti giat (bekerja, berusaha), sedangkan 

keaktifan berarti kegiatan, kesibukan.
14

 Dalam penelitian ini yang 

dimaksudkan dengan keaktifan ialah keaktifan belajar siswa. Keaktifan 

adalah dimana anak  mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, 

mempunyai kemauan dan aspirasinya sendiri. Belajar tidak bisa 

dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang 

lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalami 

sendiri.
15

 

Keaktifan siswa dalam peristiwa pembelajaran mengambil 

beraneka bentuk kegiatan, dari kegiatan fisik yang mudah diamati sampai 

kegiatan psikis yang sulit diamati. Kegiatan fisik yang dapat diamati 

diantaranya dalam bentuk kegiatan membaca, mendengarkan, menulis, 

meragakan, dan mengukur. Sedangkan contoh-contoh kegiatan psikis 

seperti mengingat kembali isi pelajaran pertemuan sebelumnya, 

menggunakan khasanah pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan 

                                                             
13Basuki As‟adie, Desain Pembelajaran Berbasis Penelitian Tindakan Kelas (Ponorogo: 

STAIN Ponorogo Press, 2009), 16. 
14Yoga Darmawan. “Peningkatan Keaktifan dan Prestasi Belajar IPS pada Siswa Kelas IV 

SDN 3 Cawas Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw.” (Skripsi, Univeritas 

Sanata Dharma Yogyakarta, 2016), 7. 
15Dimyati & Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 44. 
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masalah yang dihadapi, menyimpulkan hasil eksperimen, 

membandingkan satu konsep dengan konsep yang lain, dan kegiatan 

psikis lainnya.
16

 

Keaktifan belajar siswa menurut Paul D. Dierich dapat dilihat dari 

keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar yang meliputi: a. 

kegiatan-kegiatan visual: membaca, melihat gambar-gambar, mengamati 

eksperimen, demonstrasi, pameran, mengamati orang lain bekerja, atau 

bermain; b. kegiatan-kegiatan lisan: mengemukakan suatu fakta atau 

prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, 

memberi saran, mengemukakan pendapat, berwawancara, diskusi; c. 

kegiatan-kegiatan mendengarkan: mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, dll; d. kegiatan-

kegiatan menulis: menulis cerita, menulis laporan, membuat sketsa, atau 

rangkuman, mengerjakan tes, mengisi angket; e. kegiatan-kegiatan 

menggambar: menggambar, membuat grafik, diagram, peta, pola; f. 

kegiatan-kegiatan metrik: melakukan percobaan, memilih alat-alat, 

melaksanakan pameran, membuat model, dll; g. kegiatan-kegiatan 

mental: merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis 

faktor-faktor, dll; h. kegiatan-kegiatan emosional: minat, membedakan, 

berani, tenang.
17

 

                                                             
16Ibid., 114. 
17 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 90. 
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Berdasarkan pendapat ahli di atas, peneliti mengambil 4 poin 

ringkasan yang dapat dijadikan sebagai indikator keaktifan belajar siswa, 

yaitu: a. memperhatikan penjelasan guru, b. kerjasama dalam kegiatan 

diskusi kelompok, c. kemampuan menyampaikan pendapat, d. 

bertanggungjawab menyelesaikan tugas.  

2. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri 

siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor 

sebagai hasil dari kegiatan belajar. Pengertian tentang hasil belajar 

sebagaimana diuraikan di atas dipertegas lagi oleh Nawawi dalam K. 

Brahim yang menyatakan bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai 

tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di 

sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes 

mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu.
18

 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah 

melalui kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses 

dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk 

perubahan perilaku yang relatif menetap. Setelah melalui proses 

belajar maka siswa diharapkan dapat mencapai tujuan belajar yang 

disebut juga sebagai hasil belajar yaitu kemampuan yang dimiliki 

                                                             
18Susanto, Teori Belajar..., 5. 
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siswa setelah menjalani proses belajar. Hasil belajar merupakan 

pencapaian bentuk perubahan perilaku yang cenderung menetap dari 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam proses belajar yang 

dilakukan dalam waktu tertentu.
19

 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.
20

 Hasil belajar 

merupakan realisasi atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan 

potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang.
21

 

Dalam taksonomi Bloom, klasifikasi hasil belajar secara garis 

besar dibagi menjadi tiga kategori ranah, antara lain: kognitif, afektif 

dan psikomotor. 

1) Ranah kognitif 

Ranah kognitif adalah ranah yang berkenaan dengan hasil 

belajar intelektual. Ranah kognitif mempunyai enam aspek, 

yaitu: ingatan atau pengetahuan (knowledge), pemahaman 

(comprehension), penerapan (application), analisis (analisys), 

sintesis (synthesis), dan penilaian (evaluation). 

 

 

                                                             
19Asep Jihad dan  Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2008), 

14-15. 
20Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1995), 22. 
21Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2005), 102. 
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2) Ranah afektif 

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap 

dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti 

perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Ranah afektif 

mempunyai lima aspek, yaitu: penerimaan (receiving), 

penanggapan (responding), penghargaan (valuing), 

pengorganisasian (organization), dan  pengkarakterisasian 

(characterization).
22

 

3) Ranah psikomotor 

Ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan 

keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak. Ada enam aspek 

ranah psikomotor, yakni gerakan refleks, keterampilan gerakan 

dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketepatan, 

gerakan keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan 

interpretatif. 

Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Di 

antara ketiga ranah itu, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai 

oleh para guru di sekolah, karena berkaitan dengan kemampun para 

siswa dalam menguasai isi bahan pelajaran.
23

 

                                                             
22 Suhana, Konsep Strategi..., 21. 
23 Sudjana, Penilaian Hasil..., 22. 
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah berkembangnya potensi yang merupakan akibat dari proses 

perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman individu yang 

cenderung ke arah yang lebih baik yang meliputi ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotor. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Muhibbin Syah dalam Sugihartono, menyebutkan bahwa hanya 

terdapat dua faktor yang memengaruhi hasil belajar, yaitu segala 

sesuatu serta kondisi yang berasal dari dalam dan segala sesuatu serta 

kondisi yang berasal dari luar individu yang belajar. Penjelasan 

masing-masing faktor tersebut sebagai berikut: 

1) Faktor internal 

Faktor internal merupakan faktor-faktor yang 

memengaruhi belajar siswa yang bersumber dari dalam diri 

individu atau siswa yang belajar, faktor internal terdiri dari 

faktor fisiologis dan faktor psikologis. Penjelasan masing-masing 

faktor tersebut sebagai berikut: 

a) Faktor fisiologis 

Faktor-faktor jasmaniah siswa yang dapat 

mempengaruhi proses belajar siswa, antara lain indra, 

anggota badan, anggota tubuh, bentuk tubuh, kelenjar, saraf, 

dan kondisi fisik lainnya. Siswa dengan kondisi fisik yang 
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kurang mendukung seperti badan yang lelah, kondisi yang 

sakit, gigi yang sakit, atau anggota badan lainnya yang 

kurang prima akan berdampak pada siswa tidak dapat 

berkonsentrasi selama proses belajar. Kondisi ini diperparah 

apabila disertai pendengaran dan penglihatan yang kurang. 

b) Faktor psikologis 

Faktor-faktor psikologis siswa yang mempengaruhi 

proses belajar antara lain tingkat intelegensia, perhatian 

dalam belajar, minat terhadap materi dan proses 

pembelajaran, jenis bakat yang dimiliki, jenis motivasi yang 

dimiliki untuk belajar, tingkat kematangan dan kedewasaan, 

faktor-faktor kelelahan mental atau psikologis, tingkat 

kemampuan kognitif siswa, tingkat kemampuan afektif, 

kemampuan psikomotor siswa, dan kepribadian siswa, serta 

bentuk-bentuk lainnya.
24

 

2) Faktor eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar 

diri peserta didik yang mempengaruhi hasil belajar, meliputi: 

 

 

                                                             
24Muhammad Irham & Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi dalam 

Proses Pembelajaran (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 126-127. 



21 
 

a) Lingkungan 

Kondisi lingkungan juga memengaruhi proses dan 

hasil belajar. Lingkungan ini dapat berupa lingkungan fisik 

atau alam dan dapat pula berupa lingkungan sosial.
25

 

b) Instrumental 

Setiap sekolah mempunyai tujuan yang akan dicapai. 

Semuanya dapat diperdayagunakan menurut fungsi masing-

masing. Faktor-faktor instrumental tersebut meliputi 

kurikulum atau bahan pelajaran, guru yang memberikan 

pengajaran, sarana dan fasilitas, serta manajemen yang 

berlaku di sekolah yang bersangkutan. Di dalam keseluruhan 

sistem, maka instrumental input merupakan faktor yang 

sangat penting pula dan paling menentukan dalam 

pencapaian hasil yang dikehendaki, karena instrumental 

input inilah yang menentukan bagaiamnan proses belajar 

mengajar itu akan terjadi di dalam diri si pelajar.
26

 

3. Pembelajaran IPA di SD 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan bagian dari Ilmu 

Pengetahuan atau Sains yang semula berasal dari Bahasa Inggris 

„science’. Kata „science’ sendiri berasal dari kata dalam Bahasa Latin 

                                                             
25Indah Komsiyah, Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta: Teras, 2012), 96. 
26Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 107. 
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„scientia’ yang berarti saya tahu.  „Science’ terdiri dari social science 

(ilmu pengetahuan sosial) dan natural science (ilmu pengetahuan alam). 

Namun, dalam perkembangannya science sering diterjemahkan sebagai 

sains yang berarti Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) saja, walaupun 

pengertian ini kurang pas dan bertentangan dengan etimologi. 

Wahyana mengatakan bahwa IPA adalah suatu kumpulan 

pengetahuan tersusun secara sistematik, dan dalam penggunaannya secara 

umum terbatas pada gejala-gejala alam. Perkembangannya tidak hanya 

ditandai oleh adanya kumpulan fakta, tetapi oleh adanya metode ilmiah 

dan sikap ilmiah.
27

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Alam adalah suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun 

secara sistematis dan penerapannya secara umum terbatas pada gejala-

gejala alam, lahir dan berkembang melalui metode ilmiah dan sikap 

ilmiah. 

4. Proses Pembentukan Tanah 

Sebenarnya, tanah berasal dari batuan. Batuan akan mengalami 

pelapukan menjadi butiran-butiran yang sangat halus. Lama-kelamaan 

butiran-butiran halus ini bertambah banyak dan terbentuklah tanah. 

                                                             
27Trianto, Model Pembelajaran Terpadu: konsep, strategi, dan implementasinya dalam KTSP 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 136. 
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Batuan banyak sekali jenisnya. Setiap jenis batuan mempunyai 

tingkat pelapukan yang berbeda-beda. Setiap batuan memiliki sifat dan 

ciri khusus. Hal ini disebabkan bahan-bahan yang terkandung dalam 

batuan berbeda-beda. Ada batuan yang mengandung zat besi, nikel, 

tembaga, emas, belerang, platina atau bahan-bahan lain. Bahan-bahan 

seperti itu disebut mineral. Tiap jenis batuan mempunyai kandungan 

mineral yang berbeda. 

Berdasarkan proses terbentuknya, terdapat tiga jenis batuan yang 

menyusun lapisan kerak bumi. Tiga jenis batuan tersebut yaitu batuan 

beku (batuan magma atau vulkanik), batuan endapan (batuan sedimen), 

dan batuan malihan (batuan metamorf).  

a. Batuan Beku 

Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma yang 

membeku. Magma merupakan benda cair yang sangat panas dan 

terdapat di perut bumi. Magma yang mencapai permukaan bumi 

disebut lava. Semula batuan beku berupa lelehan magma yang besar. 

Yang termasuk batuan beku adalah batu apung, batu obsidian, batu 

granit, batu basal. 

b. Batuan Sedimen atau Batuan Endapan 

Batuan endapan adalah batuan yang terbentuk dari endapan hasil 

pelapukan batuan. Batuan ini dapat pula terbentuk dari batuan yang 

terkikis atau dari endapan sisa-sisa binatang dan tumbuhan. Yang 
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termasuk batuan endapan adalah batu konglomerat, batu pasir, batu 

serpih, batu kapur, batu breksi. 

c. Batuan Metamorf atau Batuan Malihan 

Batuan malihan berasal dari batuan sedimen yang mengalami 

perubahan. Batuan sedimen ini mengalami perubahan karena mendapat 

panas dan tekanan dari dalam bumi. Jika mendapat panas terus 

menerus, batuan ini akan berubah menjadi batuan malihan. Yang 

termasuk batuan malihan adalah batu kapur berubah menjadi batu 

pualam/ batu marmer, sedangkan batu serpih berubah menjadi batu 

sabak/ batu tulis.
28

 

5. Model Cooperative Learning 

a. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola 

yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran 

di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan 

perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, 

film, komputer, kurikulum, dan lain-lain.
29

 Model pembelajaran 

                                                             
28Indriati SCP, et al, Ilmu Pengetahuan Alam 5 (Jakarta: Pusat Perbukuan, Kementerian 

Pendidikan Nasional, 2010), 172-175.  
29Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif (Jakarta: Prenada Media Group, 

2009), 22. 
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merupakan salah satu pendekatan dalam rangka mensiasati perubahan 

perilaku peserta didik secara adaptif maupun generatif.
30

 

b. Cooperative Learning 

Cooperative learning merupakan model pembelajaran 

kelompok yang dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik, 

sekaligus dapat meningkatkan kemampuan hubungan sosial, 

menumbuhkan sikap menerima kekurangan diri dan orang lain, serta 

dapat meningkatkan harga diri.
31

 Model pembelajaran kooperatif 

adalah rangkaian kegiatan belajar siswa dalam kelompok tertentu 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan.
32

 

Pembelajaran kooperatif ini merupakan salah satu bentuk 

pembelajaran yang berdasarkan faham konstruktivis. Dalam 

pembelajaran kooperatif diterapkan strategi belajar dengan sejumlah 

siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya 

berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap anggota 

kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk 

memahami materi pelajaran.
33

 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

cooperative learning merupakan model pembelajaran kelompok dan 

                                                             
30Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran (Edisi Revisi) (Bandung: Refika Aditama, 

2014), 37. 
31Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 

62. 
32Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 239. 
33Hamdani, Strategi Belajar Mengajar (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 30. 
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dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap angota kelompok 

harus saling bekerja sama dan saling membantu. 

c. Ciri-ciri Cooperative Learning 

Beberapa ciri-ciri cooperative learning adalah: 1) setiap 

anggota memiliki peran, 2) terjadi hubungan interaksi langsung di 

antara siswa, 3) setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas 

cara belajarnya dan juga teman-teman sekelompoknya, 4) guru 

membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan interpersonal 

kelompok, 5) guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat 

diperlukan.
34 

6. Cooperative Learning Pendekatan Numbered Heads Together 

a. Pengertian Metode Pembelajaran 

Metode secara harfiah diartikan dengan „cara‟. Dalam 

pemakaian yang umum diartikan sebagai cara melakukan suatu 

kegiatan atau cara melakukan pekerjaan dengan menggunakan fakta 

dan konsep-konsep secara sistematis.
35

 Metode pembelajaran adalah 

cara yang digunakan guru untuk menyampaikan pelajaran kepada 

siswa. Karena penyampaian itu berlangsung dalam interaksi edukatif, 

metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan 

                                                             
34Ibid., 31. 
35Susanto, Teori Belajar..., 153. 
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oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat 

berlangsungnya pengajaran.
36

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran merupakan cara atau alat yang dipakai oleh seorang 

guru dalam menyampaikan bahan pelajaran sehingga bisa diterima 

oleh siswa dan juga tercapainya tujuan yang diinginkan. 

b. Pengertian Cooperative Learning Pendekatan Numbered Heads 

Together 

Numbered Heads Together atau penomoran berpikir bersama 

adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang 

untuk memengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif 

terhadap struktur kelas tradisional.
37

 Numbered Heads Together 

adalah suatu pendekatan yang dikembangkan oleh Spencer Kagen 

untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang 

tercakup dalam suatu pelajaran, dan mengecek pemahaman mereka 

terhadap isi pelajaran tersebut. Sebagai pengganti langkah 

mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas.
38

 Numbered Heads 

Together adalah pendekatan belajar dengan cara setiap siswa diberi 

                                                             
36Hamdani, Strategi Belajar..., 80. 
37Trianto, Mendesain Model..., 82. 
38Abdul Majid, Strategi Pembelajaran (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014),192. 
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nomor dan dibuat satu kelompok, kemudian secara acak guru 

memanggil nomor dari siswa.
39

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Numbered Heads 

Together adalah pendekatan belajar dimana siswa diberi nomor dan 

dibuat kelompok, kemudian secara acak guru memanggil nomor dari 

siswa serta mengajukan pertanyaan. 

c. Langkah-langkah Cooperative Learning Pendekatan Numbered 

Heads Together 

Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam model 

pembelajaran ini adalah sebagai berikut: 1) peserta didik dibagi 

dalam kelompok, setiap peserta didik dalam setiap kelompok 

mendapat nomor, 2) guru memberikan tugas dan masing-masing 

kelompok mengerjakannya,3) kelompok mendiskusikan jawaban 

yang benar dan memastikan setiap anggota kelompok dapat 

mengerjakannya atau mengetahui jawabannya, 4) guru memanggil 

salah satu nomor, siswa dengan nomor yang dipanggil melaporkan 

hasil kerja sama mereka, 5) tanggapan dari teman yang lain, 

kemudian guru menunjuk nomor yang lain, dan 6) kesimpulan.
40

 

 

                                                             
39Hamdani, Strategi Belajar..., 89. 
40Suhana, Konsep Strategi..., 42. 
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d. Kelebihan dan Kelemahan Cooperative Learning Pendekatan 

Numbered Heads Together 

Kelebihan metode ini adalah: 1) setiap siswa menjadi siap 

semua, 2) siswa dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh, 

dan siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai. 

Sedangkan kelemahan metode ini adalah: 1) kemungkinan nomor 

yang dipanggil akan dipanggil lagi oleh guru, 2) tidak semua anggota 

kelompok dipanggil oleh guru.
41

 

 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan telaah pustaka dan landasan teori di atas, sehingga dapat 

diajukan kerangka berfikirsebagai berikut: 

1. Jika model cooperative learning pendekatan numbered heads together 

diterapkan, maka dapat meningkatkan keaktifan belajar IPA pada siswa 

kelas V SDN Sarangan 3 Plaosan Magetan. 

2. Jika model cooperative learning pendekatan numbered heads together 

diterapkan, maka dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas 

V SDN Sarangan 3 Plaosan Magetan. 

 

 

 

                                                             
41Hamdani, Strategi Belajar..., 90. 
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D. Pengajuan Hipotesis Tindakan 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, secara 

teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya. 

Berangkat dari penelitian di atas, peneliti mengajukan hipotesis tindakan 

sebagai beikut: 

1. Dengan diterapkan model cooperative learning pendekatan numbered 

heads together dapat meningkatkan keaktifan belajar IPA pada siswa 

kelas V SDN Sarangan 3 Plaosan Magetan. 

2. Dengan diterapkan model cooperative learning pendekatan numbered 

heads together dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas V 

SDN Sarangan 3 Plaosan Magetan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Tindakan Kelas 

Penelitian ini dilakukan di SDN Sarangan 3 Plaosan Magetan dengan 

mengambil sampel siswa kelas V. Penelitian ini merupakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Adapun yang diteliti adalah: “keaktifan dan hasil 

belajar siswa dalam mata pelajaran IPA pada pokok bahasan pembentukan 

tanah di kelas V SDN Sarangan 3 Plaosan Magetan”. 

 

B. Setting Subjek Penelitian Tindakan Kelas 

1. Setting Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan berdasarkan 

permasalahan yang terjadi dan muncul dalam proses pembelajaran pada 

mata pelajaran IPA pokok bahasan pembentukan tanah di SDN Sarangan 

3 Plaosan Magetan tahun pelajaran 2017/2018. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sasaran penelitian. Dalam hal ini yang 

menjadi subjek penelitian tindakan adalah siswa kelas V SDN Sarangan 3 

Plaosan Magetan tahun pelajaran 2017/2018. Dengan jumlah siswa 

sebanyak 16 orang, terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 5 siswa perempuan. 
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C. Variabel yang diamati 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama untuk diamati adalah: 

1. Variabel proses: penerapan model cooperative learning pendekatan 

numbered heads together dalam mata pelajaran IPA pokok bahasan 

pembentukan tanah pada siswa kelas V SDN Sarangan 3 Plaosan 

Magetan. 

2. Variabel output: meningkatkan keaktifan dan hasil belajar dengan 

menggunakan model cooperative learning pendekatan numbered heads 

together dalam mata pelajaran IPA pokok bahasan pembentukan tanah 

pada siswa kelas V SDN Sarangan 3 Plaosan Magetan. 

 

D. Prosedur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas Per-Siklus 

Menurut Hopkins yang dikutip oleh Wina Sanjaya, pelaksanaan 

penelitian tindakan dilakukan membentuk spiral yang dimulai dari merasakan 

adanya masalah menyusun perencanaan, melaksanakan tindakan, melakukan 

observasi, mengadakan refleksi, melakukan rencana ulang, melaksanakan 

tindakan dan seterusnya.
42

 PTK pertama kali diperkenalkan oleh Kurt Lewin 

yang menyatakan bahwa dalam satu siklus terdiri dari empat tahap, yaitu: 

tahap perencanaan (planning), tindakan (acting), observasi (observing), dan 

refleksi (reflecting).
43

 

                                                             
42Sanjaya, Penelitian Tindakan..., 53. 
43 As‟adie, Desain Pembelajaran..., 5. 
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dst. 

Gambar 3.1 

Alur PTK Model Kurt Lewin 

Pada pelaksanaan tindakan dalam PTK dapat dilakukan dengan 

beberapa siklus. Siklus I dalam PTK ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi, yaitu sebagai berikut:  

1. Perencanaan 

Pada tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan adalah: 

a. Tim peneliti melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui 

kompetensi dasar yang akan disampaikan kepada siswa 

b. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Tindakan 

acting 

Observasi 

observasing 

Refleksi 

reflecting 

Perencanaan 

ulang 
 

Siklus I 

Perencanaan 

Planning 
 

Identifikasi 

masalah 
 

Siklus II 
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c. Membuat media pembelajaran dalam rangka implementasi PTK 

d. Mempersiapkan untuk merekam dan menganalisis data mengenai 

proses dan hasil tindakan.
44

 

2. Pelaksanaan  

Pada tahap ini, harus melakukan tindakan yang telah dirumuskan 

pada rencana pelaksaan pembelajaran (RPP) dalam situasi yang aktual, 

yang meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

3. Pengamatan 

Pada tahap ini yang harus dilakukan adalah: 

a. Mengamati perilaku siswa/siswi dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran 

b. Memantau kegiatan diskusi/kerjasama antar siswa/siswi dalam 

kelompok 

c. Mengamati pemahaman masing-masing anak terhadap penguasaan 

pembelajaran.
45

 

4. Refleksi 

Refleksi yaitu kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah terjadi.
46

 Pada tahap ini, yang harus dilakukan adalah: mencatat 

hasil observasi, mengevaluasi hasil observasi, menganalisis hasil 

                                                             
44Kunandar, Langkah-Langkah Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2012), 129. 
45As‟adie, Desain Pembelajaran..., 6. 
46Zainal Aqib, Penelitian Tindakan Kelas untuk Guru (Bandung: Yrama Widya, 2006), 129. 
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pembelajaran, dan mencatat kelemahan-kelemahan untuk dijadikan bahan 

memperbaiki siklus berikutnya. 

Empat langkah tersebut ketika diterapkan dalam kelas akan berubah 

menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah perencanaan, tahap kedua adalah 

melakukan tindakan dan pengamatan secara bersamaan, dan tahap ketiga 

adalah refleksi, sebagaimana pada gambar berikut:
47

 

SIKLUS (1) 

 

 

        SIKLUS (2) 

 

 

SIKLUS 3, dst 

Gambar 3.2 

Prosedur Pelaksanaan PTK 

 

Dari tahapan perencanaan prosedur pelaksanaan PTK tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

 

 

 

                                                             
47 As‟adie, Desain Pembelajaran..., 6-7. 

Perencanaan 

(1) 

 

Tindakan dan 

observasi (1) 

 

Tindakan dan 
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Refleksi 

(1) 

 

Perencanaan 

(2) 

 

Refleksi 

(2) 

 

SELESAI 
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Tabel 3.1 

Prosedur Pelaksanaan PTK Siklus I 

Perencanaan Tindakan Pengamatan Refleksi 

a. Menyusun RPP 

berbasis PTK 

dengan pokok 

bahasan 

pembentukan 

tanah pada KD 

7.1 

b. Menyiapkan 

sumber/bahan/ 

alat yang 

digunakan dalam 

kegiatan 

pembelajaran 

c. Menyiapkan 

instrumen 

penilaian yang 

akan digunakan 

untuk mengukur 

pencapaian 

kompetensi 

d. Menyiapkan 

instrumen tolak 

ukur keberhasilan 

tindakan 

a. Menjelaskan 

tujuan 

pembelajaran 

yang ingin 

dicapai 

b. Guru menjelaskan 

model 

cooperative 

learning 

pendekatan 

numbered heads 

together pada 

pembelajaran 

dengan meminta 

siswa untuk 

memperhatikan 

c. Guru membagi 

siswa menjadi 4 

kelompok 

d. Guru memberikan 

nomor kepada 

setiap siswa 

dalam setiap 

kelompok 

a. Mengamati 

masing-

masing siswa 

tentang 

keaktifan 

mereka dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

dengan 

memberikan 

contreng (√) 

pada lembar 

observasi 

terstruktur 

b. Mengamati 

kemampuan 

masing-

masing siswa 

dalam hasil 

evaluasi 

dengan 

memberikan 

contreng (√)  

Merefleksikan 

hasil 

pengamatan 

kegiatan 

keaktifan siswa 

dalam 

kelompok, 

serta 

menganalisis 

nilai perolehan 

hasil belajar 

siswa dengan 

menggunakan 

tolak ukur yang 

telah 

ditentukan 

untuk membuat 

keputusan 

apakah 

diperlukan 

siklus II atau 

tidak 

 



37 
 

Lanjutan tabel 3.1 

Perencanaan  Tindakan  Pengamatan  Refleksi  

e. Menyiapkan 

lembar observasi 

dan evaluas 

c. Guru memberikan 

lembaran tugas 

pada setiap 

kelompok dan 

meminta siswa 

memahami soal 

d. Guru meminta 

siswa 

mendiskusikan 

tugas yang telah 

diberikan 

e. Guru 

membimbing 

kerja kelompok 

dan memastikan 

setiap anggota 

kelompok dapat 

mengerjakan atau 

mengetahui 

jawabannya 

f. Guru memanggil 

salah satu nomor 

siswa untuk 

pada lembar 

observasi 

terstruktur 
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Lanjutan tabel 3.1 

Perencanaan  Tindakan  Pengamatan  Refleksi  

 melaporkan hasil 

kerjasamanya 

f. Setiap anggota 

kelompok diberi 

kesempatan untuk 

menanggapi 

jawaban dari 

kelompok lain 

g. Guru menunjuk 

nomor yang lain  

h. Guru memberikan 

penguatan kepada 

siswa tentang 

jawaban soal-soal 

yang telah 

dikerjakan 

i. Guru memberikan 

soal evaluasi 
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Tabel 3.2 

Prosedur Pelaksanaan PTK Siklus 2 

Perencanaan  Tindakan  Pengamatan  Refleksi  

a. Menyusun RPP 

berbasis PTK 

dengan pokok 

bahasan 

pembentukan 

tanah pada KD 

7.2 

b. Menyiapkan 

sumber/bahan/ 

alat yang 

digunakan dalam 

kegiatan 

pembelajaran 

c. Menyiapkan 

instrumen 

penilaian yang 

akan digunakan 

untuk mengukur 

pencapaian 

kompetensi 

d. Menyiapkan 

instrumen tolak 

ukur keberhasilan 

tindakan 

a. Menjelaskan 

tujuan yang ingin 

dicapai 

b. Guru membagi 

siswa menjadi 4 

kelompok 

c. Guru memberikan 

nomor kepada 

setiap siswa 

dalam setiap 

kelompok 

d. Guru memberikan 

lembaran tugas 

pada setiap 

kelompok 

e. Guru meminta 

siswa 

mendiskusikan 

tugas yang telah 

diberikan 

f. Guru 

membimbing 

kerja kelompok 

dan memastikan 

setiap anggota 

a. Mengamati 

masing-

masing siswa  

tentang 

keaktifan 

mereka dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

dengan 

memberikan 

contreng (√) 

pada lembar 

observasi 

terstruktur 

b. Mengamati 

kemampuan 

masing-

masing siswa 

dalam hasil 

evaluasi 

dengan 

memberikan 

contreng (√) 

pada lembar  

Merefleksikan 

hasil 

pengamatan 

kegiatan 

keaktifan siswa 

dalam 

kelompok, 

serta 

menganalisis 

nilai perolehan 

hasil belajar 

siswa dengan 

menggunakan 

tolak ukur 

yang telah 

ditentukan 

untuk 

membuat 

keputusan 

apakah 

diperlukan 

siklus III atau 

tidak 
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Lanjutan tabel 3.2 

Perencanaan  Tindakan  Pengamatan  Refleksi  

e. Menyiapkan 

lembar observasi 

dan evaluasi 

kelompok dapat 

mengerjakan atau 

mengetahui 

jawabannya 

g. Guru memanggil 

salah satu nomor 

siswa untuk 

melaporkan hasil 

kerjasamanya 

h. Setiap anggota 

kelompok diberi 

kesempatan untuk 

menanggapi 

jawaban dari 

kelompok lain 

i. Guru menunjuk 

nomor yang lain 

j. Guru memberikan 

penguatan kepada 

siswatentang 

jawaban soal-soal 

yang telah 

dikerjakan 

k. Guru memberikan 

soal evaluasi 

observasi 

terstruktur 
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E. Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian tindakan kelas (PTK) dilakukan dalam rangka meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar dengan menggunakan model cooperative learning 

pendekatan numbered heads together dalam mata pelajaran IPA pokok 

bahasan pembentukan tanah pada siswa kelas V SDN Sarangan 3 Plaosan 

Magetan tahun pelajaran 2017/2018. Adapun jadwal pelaksanaan penelitian 

tindakan kelas sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

No Jenis Kegiatan 

Waktu Minggu Ke 

1 2 3 4 5 6 

1. Perencanaan √      

2. Persiapan       

Menyusun konsep pelaksanaan √      

Menyusun instrument √      

3. Pelaksanaan       

Melakukan tindakan kelas siklus I  √     

 Melakukan tindakan kelas siklus II   √    

4. Penyusunan laporan       

 Menyusun konsep laporan    √   

 Menyempurnakan draft laporan     √ √ 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Singkat Setting Lokasi Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas dilakukan di SDN Sarangan 3 yang beralamat 

di Dusun Singolangu, Desa Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten 

Magetan di kelas V dengan jumlah 16 siswa. 

1. Letak Geografis SDN Sarangan 3 

SDN Sarangan 3 merupakan lembaga pendidikan sekolah dasar 

yang terletak di Desa Sarangan. SDN Sarangan 3 beralamat di Dusun 

Singolangu, Desa Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, 

Provinsi Jawa Timur. Lembaga pendidikan sekolah dasar ini sudah berdiri 

sejak tahun 1974. 

Adapun batas-batas wilayah SDN Sarangan 3 adalah sebelah utara 

persawahan, sebelah timur persawahan, sebelah selatan perumahan 

penduduk, sebelah barat perumahan penduduk. Dengan kondisi geografis 

yang demikian sangatlah mendukung. Hal ini karena adanya faktor-faktor 

kedamaian, ketenangan dan keamanan lingkungan, serta jauh dari hal-hal 

yang banyak pengaruh negatif seperti pusat keramaian, pasar-pasar dan 

lain-lain yang dapat mengurangi ketenangan dan kenyamanan pada saat 

pembelajaran. 
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2. Visi dan Misi SDN Sarangan 3 

a. Visi SDN Sarangan 3 

Mandiri, berprestasi, takwa, dan berwawasan global. 

b. Misi SDN Sarangan 3 

1) Membiasakan hidup disiplin, mandiri, bersih, rapi dan sopan. 

2) Meningkatkan proses pembelajaran dengan pola PAKEM. 

3) Meningkatkan pembelajaran dan bimbingan secara aktif 

sehingga setiap siswa berkembang secara optimal, sesuai dengan 

potensi yang dimiliki.  

4) Mengoptimalkan pembelajaran pendidikan agama dan 

pembiasaan di sekolah. 

5) Menguasai dasar-dasar IPTEK, bahasa Inggris, olahraga dan seni 

budaya sebagai bekal hidup di lingkungan masyarakat untuk 

melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. 

3. Keadaan Guru SDN Sarangan 3 

SDN Sarangan 3 dipimpin oleh 1 kepala sekolah, yaitu ibu Kayatun, 

S.Pd. yang bertugas sejak tahun 2016. SDN Sarangan 3 memiliki 9 orang 

guru yang terdiri dari 7 orang guru pegawai negeri sipil (PNS) dan 2 

orang guru tidak tetap (GTT).  
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4. Keadaan Siswa SDN Sarangan 3 

Jumlah siswa SDN Sarangan 3, Kecamatan Plaosan, Kabupaten 

Magetan tahun pelajaran 2017/2018 dari kelas I sampai kelas VI sebanyak 

93 siswa yang terdiri dari 46 siswa laki-laki dan 47 siswa perempuan.  

 

B. Penjelasan Data Per-siklus 

Penelitian tindakan kelas mengambil setting di SDN Sarangan 3, 

Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan yaitu di kelas V. Dalam pelaksanaan 

ini mengikuti alur PTK yang meliputi perencanaan, tindakan, observasi, dan 

refleksi, serta dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Siklus I 

a. Perencanaan (planning) 

Berdasarkan hasil analisis dan rumusan masalah pada bab 

sebelumnya, Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan sebagai upaya 

guru untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam proses 

pembelajaran IPA pokok bahasan pembentukan tanah dengan melalui 

model cooperative learning pendekatan numbered heads together. 

b. Tindakan (acting) 

Setelah melakukan perencanaan di atas, tahap selanjutnya adalah 

melakukan rencana yang telah dibuat, yaitu meningkatkan keaktifan dan 

hasil belajar pada mata pelajaran IPA melalui  model cooperative 

learning pendekatan numbered heads together. Adapun langkah-
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langkah kegiatan pembelajaran dalam Penelitian Tindakan Kelas pada 

siklus I adalah sebagai berikut: 

1) Kegiatan Awal 

a) Guru memulai pelajaran dengan salam / do‟a 

b) Guru membaca absen 

c) Guru memberikan motivasi dengan meminta siswa 

menyebutkan jenis-jenis batuan yang mereka ketahui 

d) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

2) Kegiatan Inti 

(Eksplorasi) 

a) Guru menunjukkan materi pada LCD 

b) Guru menjelaskan tentang jenis-jenis batuan dan pelapukan 

c) Guru melibatkan siswa untuk aktif dalam kegiatan 

pembelajaran 

(Elaborasi) 

d) Guru membagi siswa ke dalam 4 kelompok yang 

beranggotakan 4 siswa dengan cara berhitung 1-4 untuk 

melakukan diskusi 

e) Guru memberikan nomor kepada setiap siswa dalam setiap 

kelompok 

f) Guru memberikan lembaran tugas pada setiap kelompok dan 

meminta siswa memahami soal 
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g) Guru membimbing kerja kelompok dan memastikan setiap 

anggota kelompok dapat mengerjakan atau mengetahui 

jawabannya 

h) Guru memanggil salah satu nomor siswa untuk melaporkan 

hasil kerjasamanya 

i) Setiap anggota kelompok diberi kesempatan untuk menanggapi 

jawaban dari kelompok lain 

j) Guru menunjuk nomor yang lain 

(Konfirmasi) 

k) Guru memberikan penguatan kepada siswa tentang jawaban 

soal-soal yang telah dikerjakan 

l) Guru memberikan soal evaluasi untuk mengetahui sejauh mana 

pemahaman siswa 

3) Kegiatan Akhir 

a) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan 

materi yang belum jelas 

b) Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari hari 

ini 

c) Guru memberi pekerjaan rumah dan selalu mengingatkan untuk 

selalu belajar di rumah 

d) Guru dan siswa menutup pelajaran dengan bacaan hamdalah 

e) Salam 
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c. Observasi (observasing) 

Observasi dan evaluasi pada proses pembelajaran ini dilakukan 

secara terus menerus selama proses pembelajaran berlangsung. 

Sedangkan observasi dan evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui 

keaktifan dan hasil belajar siswa setelah diterapkannya proses belajar 

mengajar IPA pokok bahasan pembentukan tanah dengan menggunakan 

model cooperative learning pendekatan numbered heads together. 

Adapun hasil penelitian pada siklus I tentang keaktifan dan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA pokok bahasan pembentukan 

tanah melalui model cooperative learning pendekatan numbered heads 

together mendapat hasil pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Data Perolehan Keaktifan pada Siklus I
48

 

No Nama 

Aspek yang diamati 

Jumlah Keterangan 

A  B  C  D  

1. Yoga Ardi P 0 0 1 1 2 Rendah 

2. Arlen Wicaksono 0 1 2 0 3 Sedang  

3. Sefian Budi N 2 2 2 0 6 Tinggi  

4. Khoirul Eka R 2 1 1 0 4 Sedang 

5. Khoiril Dwi R 0 1 1 1 3 Sedang 

 

                                                             
48Hasil observasi terstruktur tanggal 05 April 2018 di kelas V SDN Sarangan 3. 
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Lanjutan tabel 4.1 

No Nama 

Aspek yang diamati 

Jumlah Keterangan 

A  B  C  D  

6. Risky Tiar A 2 1 2 1 6 Tinggi 

7. Tio Tri Saputro 1 0 0 1 2 Rendah 

8. Aris Dwi Yulianto 2 1 1 2 6 Tinggi 

9. Galih Rio Praditya 1 1 1 1 4 Sedang 

10. Maulana Tino I 1 0 0 1 2 Rendah 

11. Margareta S. F. V 1 0 1 0 2 Rendah 

12. Nabila Novita L. A 1 0 0 1 2 Rendah 

13. Natasya Bunga A 1 1 0 0 2 Rendah 

14. Ragil Juanto 1 1 1 1 4 Sedang 

15. Yola Amelia P 2 1 1 2 6 Tinggi 

16. Muhammad I. T 0 1 0 1 2 Rendah 

 

Keterangan: 

A. Memperhatikan penjelasan guru 

B. Kerjasama dalam diskusi kelompok 

C. Kemampuan menyampaikan pendapat 

D. Bertanggungjawab menyelesaikan tugas 
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Keterangan penilaian: 

2 = Baik 

1= Sedang 

0 = Rendah  

Keterangan penilaian: 

6-8 = Tinggi 

3-5 = Sedang 

0-2 = Rendah 

Perhitungan prosentase perolehan keaktifan belajar 

Keaktifan belajar =  
jumlah siswa berdasarkan rata − rata

jumlah seluruh siswa
× 100% 

 

Tabel 4.2 

Keaktifan Siswa pada Siklus I 

Kategori  Banyak siswa Prosentase 

Tinggi 4 25% 

Sedang 5 31% 

Rendah  7 44% 

 

Dari data keaktifan belajar siswa yang telah diperoleh dapat 

disimpulkan hasil perolehan keaktifan belajar siswa dengan kategori 

tinggi mencapai 25%, kategori sedang mencapai 31%, sedangkan 

kategori rendah 44%. 
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Tabel 4.3 

Data Perolehan Hasil Belajar Siswa pada Siklus I 

No. Nama Nilai Keterangan  

1. Yoga Ardi P 70 Belum Tuntas 

2. Arlen Wicaksono 60 Belum Tuntas 

3. Sefian Budi N 55 Belum Tuntas 

4. Khoirul Eka R 85 Tuntas  

5. Khoiril Dwi R 70 Belum Tuntas 

6. Risky Tiar A 85 Tuntas 

7. Tio Tri Saputro 70 Belum Tuntas 

8. Aris Dwi Yulianto 85 Tuntas 

9. Galih Rio Praditya 75 Tuntas 

10. Maulana Tino I 75 Tuntas 

11. Margareta S. F. V 70 Belum Tuntas 

12. Nabila Novita L. A 70 Belum Tuntas 

13. Natasya Bunga A 70 Belum Tuntas 

14. Ragil Juanto 75 Tuntas 

15. Yola Amelia P 90 Tuntas 

16. Muhammad I. T 60 Belum Tuntas 

Jumlah  1165 

KKM 75 

Rata-rata 72,81 
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Keterangan:  

1) Tuntas 

Siswa siswi yang sudah tuntas dalam nilai tugas akhir (evaluasi) 

sudah mencapai standart nilai KKM. 

2) Belum Tuntas 

Siswa siswi yang belum tuntas atau tidak tuntas nilai tugas akhir 

(evaluasi) yang diperoleh masih di bawah nilai KKM yang telah 

ditentukan. 

Perhitungan prosentase perolehan hasil belajar 

Hasil belajar =  
jumlah siswa yang belajarnya tuntas

jumlah siswa seluruhnya
× 100% 

 

Tabel 4.4 

Hasil Belajar Siswa pada Siklus I 

Kategori  Banyak siswa Prosentase 

Tuntas 7 44% 

Belum tuntas 9 56% 

 

Dari data nilai rata-rata hasil belajar siswa yang telah diperoleh 

dapat disimpulkan hasil perolehan hasil belajar siswa yang tuntas 

dengan prosentase 44%, sedangkan yang tidak tuntas 56%. 
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d. Refleksi (reflecting) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil Penelitian Tindakan 

Kelas mata pelajaran IPA pokok bahasan pembentukan tanah melalui 

model cooperative learning pendekatan numbered heads together, 

peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran pada siklus I 

belum mencapai hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan, 

dikarenakan masih banyak siswa yang pasif, masih terlihat asing dengan 

model cooperative learning pendekatan numbered heads together, 

karena pembelajaran biasanya belum pernah menggunakan model 

cooperative learning pendekatan numbered heads together. Hal ini 

dapat dilihat bahwa hanya 4 siswa yang masuk kategori tinggi dengan 

prosentase 25%, 5 siswa dengan prosentase 31% masuk kategori sedang, 

dan sisanya masuk kategori rendah sebanyak 44%. 

Selain itu peneliti juga menyimpulkan masih banyak siswa yang 

mendapat hasil belajar yang belum tuntas. Hal ini dapat dilihat bahwa 

hanya 7 siswa yang tuntas dari 16 siswa, dengan prosentase hasil belajar 

yaitu 44%. Sehingga perlu adanya perbaikan pembelajaran pada siklus I 

dengan cara melanjutkan ke siklus II, agar keaktifan dan hasil belajar 

siswa menjadi meningkat dengan menggunakan model cooperative 

learning pendekatan numbered heads together. 
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2. Siklus II  

a. Perencanaan (planning) 

Berdasarkan hasil pembelajaran pada siklus I yang belum 

memuaskan dan masih banyak yang belum memenuhi KKM, maka 

diadakan Penelitian Tindakan Kelas siklus II. Pada Penelitian Tindakan 

Kelas siklus II ini menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

lebih baik lagi daripada siklus sebelumnya, menyiapkan soal dan 

jawaban, instrument penilaian dan pengamatan. Hal tersebut sebagai 

upaya untuk lebih meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran IPA pokok bahasan pembentukan tanah melalui model 

cooperative learning pendekatan numbered heads together dalam 

rangka perbaikan pembelajaran. 

b. Pelaksanaan (acting) 

Berdasarkan pelaksanaan pada siklus I, maka perlu diadakan 

perbaikan pada siklus II. Adapun langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran pada siklus II yaitu sebagai berikut: 

1) Kegiatan Awal 

a) Guru memulai pelajaran dengan salam / do‟a 

b) Guru membaca absen 

c) Guru memberikan motivasi dengan meminta siswa 

menyebutkan jenis-jenis tanah yang mereka ketahui 

d) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
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2) Kegiatan Inti 

(Eksplorasi) 

a) Guru menunjukkan materi pada LCD 

b) Guru menjelaskan tentang jenis-jenis tanah 

c) Guru melibatkan siswa untuk aktif dalam kegiatan 

pembelajaran 

(Elaborasi) 

d) Guru membagi siswa ke dalam 4 kelompok yang 

beranggotakan 4 siswa dengan cara berhitung 1-4 untuk 

melakukan diskusi 

e) Guru memberikan nomor kepada setiap siswa dalam setiap 

kelompok 

f) Guru memberikan lembaran tugas pada setiap kelompok dan 

meminta siswa memahami soal 

g) Guru membimbing kerja kelompok dan memastikan setiap 

anggota kelompok dapat mengerjakan atau mengetahui 

jawabannya 

h) Guru memanggil salah satu nomor siswa untuk melaporkan 

hasil kerjasamanya 

i) Setiap anggota kelompok diberi kesempatan untuk menanggapi 

jawaban dari kelompok lain 

j) Guru menunjuk nomor yang lain 
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(Konfirmasi) 

k) Guru memberikan penguatan kepada siswa tentang jawaban 

soal-soal yang telah dikerjakan 

l) Guru memberikan soal evaluasi untuk mengetahui sejauh mana 

pemahaman siswa 

3) Kegiatan Akhir 

a) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan 

materi yang belum jelas 

b) Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari hari 

ini 

c) Guru memberi pekerjaan rumah dan selalu mengingatkan untuk 

selalu belajar di rumah 

d) Guru dan siswa menutup pelajaran dengan bacaan hamdalah 

e) Salam 

c. Observasi (observasing) 

Observasi pada proses pembelajaran siklus II dilaksanakan 

sebagai upaya untuk mengetahui keaktifan dan hasil belajar siswa 

setelah diterapkan proses belajar mengajar IPA pokok bahasan 

pembentukan tanah melalui model cooperative learning pendekatan 

numbered heads together. Data yang diperoleh akan dijadikan refleksi, 

adapun data keaktifan dan hasil belajar sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

Data Perolehan Keaktifan pada Siklus II
49

 

No Nama 

Aspek yang diamati 

Jumlah Keterangan 

A  B  C  D  

1. Yoga Ardi P 2 1 2 1 6 Tinggi 

2. Arlen Wicaksono 1 2 1 1 5 Sedang 

3. Sefian Budi N 2 1 1 1 5 Sedang 

4. Khoirul Eka R 2 2 1 1 6 Tinggi 

5. Khoiril Dwi R 1 1 2 2 6 Tinggi 

6. Risky Tiar A 2 2 2 2 8 Tinggi 

7. Tio Tri Saputro 1 2 1 1 5 Sedang 

8. Aris Dwi Yulianto 2 1 1 2 6 Tinggi 

9. Galih Rio Praditya 2 1 1 2 6 Tinggi 

10. Maulana Tino I 2 1 1 1 5 Sedang 

11. Margareta S. F. V 1 1 2 1 5 Sedang 

12. Nabila Novita L. A 2 2 1 1 6 Tinggi 

13. Natasya Bunga A 2 1 2 1 6 Tinggi  

14. Ragil Juanto 2 1 1 2 6 Tinggi 

15. Yola Amelia P 2 2 2 2 8 Tinggi 

16. Muhammad I. T 1 2 1 1 5 Sedang 

 

                                                             
49Hasil observasi terstruktur tanggal 12 April 2018 di kelas V SDN Sarangan 3. 
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Keterangan: 

A. Memperhatikan penjelasan guru 

B. Kerjasama dalam diskusi kelompok 

C. Kemampuan menyampaikan pendapat 

D. Bertanggungjawab menyelesaikan tugas 

Keterangan penilaian: 

2 = Baik 

1= Sedang 

0 = Rendah  

Keterangan penilaian: 

6-9 = Tinggi 

3-6 = Sedang 

0-2 = Rendah 

Perhitungan prosentase perolehan keaktifan belajar 

Keaktifan belajar =  
jumlah siswa berdasarkan rata − rata

jumlah seluruh siswa
× 100% 
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Tabel 4.6 

Keaktifan Siswa pada Siklus II 

Kategori  Banyak siswa Prosentase 

Tinggi 10 62% 

Sedang 6 38% 

Rendah  0 0% 

 

Tabel 4.7 

Data Perolehan Hasil Belajar pada Siklus II 

No. Nama Nilai Keterangan  

1. Yoga Ardi P 85 Tuntas 

2. Arlen Wicaksono 80 Tuntas 

3. Sefian Budi N 70 Belum Tuntas 

4. Khoirul Eka R 95 Tuntas 

5. Khoiril Dwi R 90 Tuntas 

6. Risky Tiar A 100 Tuntas 

7. Tio Tri Saputro 85 Tuntas 

8. Aris Dwi Yulianto 100 Tuntas 

9. Galih Rio Praditya 90 Tuntas 

10. Maulana Tino I 95 Tuntas 

11. Margareta S. F. V 90 Tuntas 
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Lanjutan tabel 4.7 

No. Nama Nilai Keterangan  

12. Nabila Novita L. A 90 Tuntas 

13. Natasya Bunga A 85 Tuntas 

14. Ragil Juanto 95 Tuntas 

15. Yola Amelia P 100 Tuntas 

16. Muhammad I. T 80 Tuntas 

Jumlah 1430 

KKM 75 
Rata-rata 89,37 

 

Keterangan:  

1) Tuntas 

Siswa siswi yang sudah tuntas dalam nilai tugas akhir (evaluasi) 

sudah mencapai standart nilai KKM. 

2) Belum Tuntas 

Siswa siswi yang belum tuntas atau tidak tuntas nilai tugas akhir 

(evaluasi) yang diperoleh masih di bawah nilai KKM yang telah 

ditentukan. 

Perhitungan prosentase perolehan hasil belajar 

Hasil belajar =  
jumlah siswa yang belajarnya tuntas

jumlah siswa seluruhnya
× 100 
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Tabel 4.8 

Hasil Belajar Siswa pada Siklus II 

Kategori  Banyak siswa Prosentase 

Tuntas 15 94% 

Belum tuntas 1 6% 

 

Berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh dari hasil belajar siklus 

II maka disimpulkan perolehan hasil belajar siswa dengan prosentase 

94% siswa yang tuntas, dan 6% siswa yang belum tuntas. 

d. Refleksi (reflecting) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengamatan dan evaluasi 

dalam pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas mata pelajaran IPA pokok 

bahasan pembentukan tanah peneliti menyimpulkan bahwa pada 

kegiatan pembelajaran pada siklus II sudah banyak sekali mengalami 

peningkatan, semua itu bisa dilihat dari jumlah keaktifan siswa 

mencapai 10 siswa dengan prosentase 62% masuk kategori tinggi, dan 6 

siswa dengan prosentase 38% masuk kategori sedang. Selain itu 

peningkatan juga terjadi pada hasil belajar siswa pada siklus I dengan 

prosentase 44% meningkat menjadi 94% pada siklus II. Sehubungan 

keaktifan dan hasil belajar siswa sudah baik dan sesuai dengan apa yang 

diharapkan maka Penelitian Tindakan Kelas  yang sudah dilakukan bisa 
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dikatakan sudah berhasil, sehingga tidak perlu diadakan siklus 

berikutnya. 

 

C. Proses Analisis Data Per-siklus 

Proses analisis data sebagai hasil dari penelitian yang diperoleh secara 

sistematis yang meliputi: peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa 

terhadap pelajaran IPA pokok bahasan pembentukan tanah melalui model 

cooperative learning pendekatan numbered heads together, disajikan dalam 2 

siklus. 

1. Siklus I 

Dalam kegiatan pembelajaran pada siklus I, peneliti menyimpulkan 

bahwa kegiatan pembelajaran pada siklus ini masih belum mencapai hasil 

yang maksimal karena keaktifan siswa masih rendah. Hal tersebut terlihat 

dari data pengamatan keaktifan siswa yang masih rendah yaitu pada 

kategori tinggi sebesar 25%, sedang 31%, dan rendah 44%. Selain itu, 

nilai yang diperoleh dari hasil belajar evaluasi masih belum sesuai dengan 

yang diharapkan, dengan siswa yang tuntas baru 44% dan yang belum 

tuntas 56%. Sehingga perlu diadakan siklus selanjutnya untuk perbaikan. 

2. Siklus II 

Dalam kegiatan pembelajaran siklus II, terjadi peningkatan dari 

keaktifan maupun hasil belajar siswa. Untuk keaktifan siswa pada 

kategori tinggi naik menjadi 62%, sedang 38%, dan rendah 0%. Hal ini 
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terjadi karena siswa sudah mampu beradaptasi dengan model 

pembelajaran yang digunakan pada saat pembelajaran berlangsung. Untuk 

hasil belajarnya juga mengalami peningkatan yaitu pada siklus I 

memperoleh hasil 44% meningkat pada siklus II menjadi 94%. Untuk itu 

peneliti memutuskan untuk tidak melakukan siklus berikutnya, peneliti 

menganggap pada siklus kedua ini sudah maksimal, karena perolehan 

prosentase sudah mencapai di atas 60%.  

 

D. Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keaktifan belajar siswa dengan 

menggunakan model cooperative learning pendekatan numbered heads 

together memperlihatkan hasil yang memuaskan dan sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Terbukti dari pelaksanaan model cooperative learning 

pendekatan numbered heads together  pada pembelajaran berjalan dengan 

lancar. Hal ini diwujudkan dengan respon siswa yang lebih baik dalam 

mengikuti proses pembelajaran dan antusias siswa dalam mengikuti 

pembelajaran sangat baik. 

1. Keaktifan Belajar Siswa 

Keaktifan belajar siswa menunjukkan peningkatan pada setiap 

siklus, hal ini dapat ditunjukkan pada tabel berikut: 

 

 



63 
 

Tabel 4.9 

Perbandingan Keaktifan Belajar Tiap Siklus 

Kategori 

Siklus I Siklus II 

Frekuensi Prosentase  Frekuensi Prosentase  

Tinggi  4 25% 10 62% 

Sedang  5 31% 6 38% 

Rendah 7 44% 0 0% 

 

Dapat dilihat dari tabel di atas keaktifan belajar siswa terjadi 

peningkatan dari siklus I sampai siklus II, pada siklus I keaktifan 

siswamasuk kategori tinggi mencapai 4 siswa dengan prosentase 25% 

meningkat menjadi 10 siswa dengan prosentase 62%, dan 5 siswa masuk 

kategori sedang dengan prosentase 31% meningkat menjadi 6 siswa 

dengan prosentase 38%, dan kategori rendah yang semula 44% sekarang 

menjadi 0%. 

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan model cooperative 

learning pendekatan numbered heads together dapat meningkatkan 

keaktifan belajar pada siswa kelas V SDN Sarangan 3.  
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Dari keseluruhan keaktifan belajar siswa dapat dilihat dari gambar 

grafik berikut ini: 

 

Gambar 4.1 

Perbandingan Keaktifan Belajar Siswa 

2. Hasil Belajar Siswa 

Dari hasil data yang diperoleh setelah Penelitian Tindakan Kelas, 

menunjukkan hasil belajar siswa melalui model cooperative learning 

pendekatan numbered heads together mengalami peningkatan pada setiap 

siklusnya, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.10 

Perbandingan Hasil Belajar Tiap Siklus 

Kategori 

Siklus I Siklus II 

Frekuensi Prosentase  Frekuensi Prosentase  

Tuntas 7 44% 15 94% 
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Belum Tuntas 9 56% 1 6% 

Dari hasil pelaksanaan PTK, hasil belajar siswa cenderung 

mengalami peningkatan dari setiap siklus. Hal tersebut dapat dilihat pada 

tabel di atas. Pada siklus I pencapaian KKM hanya 7 siswa yang tuntas 

dengan persentase 44%, sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 

94%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan model 

cooperative learning pendekatan numbered heads together dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA pokok bahasan 

pembentukan tanah kelas V di SDN Sarangan 3 Plaosan Magetan tahun 

pelajaran 2017/2018. 

Keseluruhan hasil belajar tersebut dapat dilihat dari gambar grafik 

berikut ini: 

 

Gambar 4.2 

Perbandingan Hasil Belajar Siswa 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari hasil Penelitian Tindakan Kelas yang telah dilakukan di kelas V 

semester II di SDN Sarangan 3, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan 

melalui model cooperative learning pendekatan numbered heads together 

untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

IPA pokok bahasan pembentukan tanah diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran dengan menerapkan model cooperative learning 

pendekatan numbered heads together dapat meningkatkan keaktifan 

belajar siswa. Pada siklus I, keaktifan belajar siswa masuk kategori tinggi 

sebanyak 25%, kategori sedang 31%, dan kategori rendah 44%. 

Sedangkan pada siklus II naik menjadi 62% untuk katogori tinggi, dan 

untuk kategori sedang sebanyak 38%. 

2. Pembelajaran dengan menerapkan model cooperative learning 

pendekatan numbered heads together dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Pada siklus I, prosentase hasil belajar siswa yang tuntas hanya  

44%, sedangkan sebanyak 56% siswa belum tuntas. Pada siklus II 

mengalami kenaikan yakni sebesar 94% siswa yang tuntas hasil 

belajarnya dan tinggal 6% siswa yang belum tuntas. 
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B. Saran 

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh sebelumnya agar proses 

pembelajaran IPA efektif dan lebih memberikan hasil yang optimal bagi 

siswa, sehingga disampaikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Peserta Didik 

Setelah mengikuti proses pembelajaran IPA melalui model 

cooperative learning pendekatan numbered heads together, siswa 

diharapkan selalu bersemangat serta aktif dalam mengikuti setiap proses 

pembelajaran. Siswa harus berani bertanya jika ada hal yang kurang 

dipahami, sehingga dapat memudahkan siswa dalam memahami materi 

pembelajaran dan hasil belajarnya meningkat. 

2. Bagi Guru/Pendidik 

Seorang guru hendaknya selalu berusaha melakukan inovasi untuk 

memilih model pembelajaran yang akan digunakan. Dengan demikian 

siswa tidak merasa bosan dan menjadi aktif ketika mengikuti 

pembelajaran yang mengakibatkan hasil belajar siswa meningkat. 

3. Bagi Lembaga Sekolah 

Sebaiknya memantau dan lebih memberikan dukungan serta 

fasilitas bagi guru untuk dapat melaksanakan perbaikan pembelajaran 

demi meningkatnya mutu dan tercapainya tujuan pendidikan yang lebih 

baik di sekolah. 
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4. Peneliti Berikutnya 

Diharapkan dapat mengembangkan dan melaksanakan perbaikan 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran sejenis pada 

jenjang kelas dan materi yang berbeda. 
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