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ABSTRAK 

 

Hermawan, Reza Edi 2019. Peningkatan Keterampilan Sosial Melalui 

Penerapan Metode Pembelajaran Number Head Together Pada 

Pembelajaran IPS Siswa Kelas V di SDN Mlarak Tahun Pelajaran 

2018/2019. Skripsi. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kegururuan Jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing Drs. Moh Mukhlas, M. Pd. 

Kata Kunci: Number Head Together, Keterampilan Sosial, Hasil 

Belajar, IPS. 

Rendahnya keterampilan sosial dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran tematik yang berisi muatan IPS kelas V di SDN Mlarak 

dikarenakan adanya beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut yaitu 

guru masih menggunakan system pembelajaran yang konvensional, 

yaitu pembelajaran dengan system transfer ilmu tanpa memaksimalkan 

fungsi belajar kelompok. Hal tersebut membuat siswa menjadi sulit 

memahai materi yang diajarkan sehingga hasil belajar siswa masih 

banyak yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang 

ditentukan yaitu 75. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat 

diupayakan dengan pemilihan model pembelajaran yang tepat. 

Berdasarkan asumsi diatas maka penulis melakukan penelitian tindakan 

kelas (PTK) menggunakan metode pembelajaran Number Head 

Together 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui peningkatan 

keterampilan sosial pada pembelajaran IPS menggunakan model 

pembelajaran Number Head Together pada siswa kelas V SDN Mlarak 

Tahun Pelajaran 2018/1019. (2) mengetahui peningkatan hasil belajar 

menggunakan metode pembelajaran Number Head Together pada siswa 

kelas V di SDN Mlarak Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Penelitian menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

dilakukan dengan dua siklus, setiap siklusnya meliputi tahapan 

perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Data diperoleh dari 

subyek penelitian yaitu semua siswa kelas V yang berjumlah 12 siswa.   
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Hasil dari penelitian pada pembelajaran tematik muatan IPS 

menunjukkan adanya peningkatan keterampilan sosial dan hasil belajar 

pada siswa. Terlihat pada keterampilan sosial siklus I yang semula tidak 

ada yang berada pada kategori “sangat baik”, namun pada siklus II ini 

mulai ada siswa yang menunjukkan ketrampilan sosialnya yaitu sebesar 

25%, sedangkan pada kategori “baik” yang semula hanya 25% pada 

siklus II meningkat menjadi 58%, dan pada kategori “kurang baik” yang 

semula pada siklus I sebanyak  58% menurun menjadi 17%, itu 

menunjukkan bahwa keterampilan sosial siswa mulai berkembang dan 

terbentuk kembali. Begitu juga dengan hasil belajar siswa yang semula 

yang tuntas hanya 33% meningkat menjadi 83% pada siklus II. 

Merujuk pada analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penerapan metode pembelajaran Number HeadTogether yang 

meningkatkan keterampilan sosial dan hasil belajar siswa kelas V di 

SDN Mlarak, adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) 

persiapan, (2) pembentukan kelompok, (3) setiap kelompok harus 

memiliki buku paket, (4) diskusi masalah, (5) memanggil nomor 

anggota atau pemberian jawaban, dan (6) memberikan kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

 

 



 

v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

vi 
 

 



 

vii 
 

 



 

1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari program 

pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang 

disebut dengan kurikulum yang dibuat oleh pemerintah. 

Beberapa kali perubahan kebijakan kurikulum di 

Indonesia berganti, terhitung sejak merdeka yaitu pada 

tahun 1947 hingga pada tahun 2013/2014 diterapkan 

kurikulum baru yang bernama “Kurikulum 2013”. 

Kurikulum ini dikemas melalui sebuah tema yang disebut 

pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik 

merupakan pendekatan pembelajaran yang 

mengintegratifkan berbagai kompetensi dan berbagai 

mata pelajaran ke dalam sebuah tema. Pengintegratifan 

tersebut dilakukan dalam menanamkan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan dalam proses 

pembelajaran. Tema merajut makna berbagai konsep 

dasar sehingga siswa tidak belajar konsep dasar secara 

parsial. Dengan demikian pembelajarannya memberikan 

makna yang utuh kepada siswa seperti tercermin pada 

berbagai tema yang tersedia.1 Salah satu mata pelajaran 

di Sekolah Dasar yang diintegrasikan dengan 

                                                           
1Husni Wakhyudin, Ika Diah Kurniawati, “Efektivitas Model 

Think Pair Share dalam Pembelajaran Tematik Integratif Terhadap 

Kemampuan Pemecahan Masalah,”Jurnal Universitas PGRI Semarang, 

Vol 4, (Juni 2014), 60. 
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pembelajaran tematik terpadu adalah mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial. 

Menurut Mulyono sebagaimana dikutip Ahmad 

Susanto khusus dalam pembelajaran IPS peserta didik 

diharapkan memiliki keterampilan sosial yaitu 

kemampuan bekerja sama didalam kelompok (besar-

kecil), menyumbangkan dan menerima pendapat di 

dalam tugas dan diskusi, serta mengembangkan 

kepemimpinan.2 Keterampilan sosial yang harus dimiliki 

peserta didik menurut Marsh Colin sebagaimana dikutip 

Rudy Gunawan adalah keterampilan memperoleh 

informasi, komunikasi, pengendalian diri, bekerja sama, 

memecah masalah, serta keterampilan dalam membuat 

keputusan. Adapun keterampilan sosial yang telah 

dikembangkan oleh NCSS sebagaimana dikutip Rudy 

Gunawan adalah keterampilan dalam memperoleh 

informasi (keterampilan membaca, keterampilan belajar, 

mencari informasi, dan keterampilan dalam 

menggunakan alat-alat teknologi) dan keterampilan yang 

berkaitan dengan hubungan sosial serta partisipasi dalam 

masyarakat (keterampilan diri yang sesuai dengan 

kemampuan atau bakat, bekerja sama, dan berpartisipasi 

dalam masyarakat).3  

Proses pembelajaran tematik yang berisi muatan 

IPS pada hakikatnya masih menggunakan sistem 

                                                           
2Ahmad Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS di Sekolah 

Dasar (Jakarta: Prenadamedia Groub, 2014), 44. 
3 Rudy Gunawan, PENDIDIKAN IPS Filosofi, Konsep, dan 

Aplikasi (Bandung: Alfabeta, 2013), 94. 
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pembelajaran yang konvensional, yaitu pembelajaran 

dengan sistem transfer ilmu tanpa memaksimalkan 

fungsi belajar kelompok.4 Kurikulum 2013 telah 

diterapkan di SDN 1 Mlarak. Berdasarkan hasil observasi 

di SDN 1 Mlarak pada bulan November 2018 

menunjukkan pembelajaran IPS belum sepenuhnya 

melibatkan aktivitas siswa. Proses pembelajaran masih 

berpusat pada guru dalam proses pembelajaran siswa 

hanya mendengarkan ceramah oleh guru tentang materi 

yang disampaikan.5 

Berdasarkan hasil wawancara kepada guru kelas V 

SDN 1 Mlarak pada tanggal 13 November 2018 

diperoleh informasi bahwa beliau merasa kebingungan 

saat mengajarkan muatan materi IPS kepada siswa, 

mengingat bahwa materi IPS cakupan materinya cukup 

luas dan membutuhkan hafalan, sehingga sedikit 

menjelaskan materi IPS siswa sudah merasa bosan 

mendengar penjelasan beliau dan saat diskusi 

kemompok, banyak siswa yang enggan berkomunikasi 

diluar materi dengan teman sekelompoknya dan sulitnya 

mengatur kelompok diskusi. Ada hal lain yang 

didapatkan saat wawancara yang dilakukan kepada 2 

siswa kelas V SDN 1 Mlarak yaitu, mereka mengatakan 

                                                           
4Arman Riyadi, Budi Eko Soetjipt, Achmad Amirudin, “The 

Implementation of Cooperative Learning Model Fan-N-Pick and Quick 

on the Draw to Enhance Social Competence and Cognitive Learning 

Outcome for Social Studies,” IOSR Journal of Research: Method in 

Education,Volume 21, Issue 4, Ver 1(April 2016),91. 
5 Dari observasi di kelas V SDN 1 Mlarak pada tanggal 13 

November 2018, pukul 10:00 WIB 
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bahwa merasa bosan saat guru menjelaskan materi IPS.6 

Temuan-temuan dari hasil observasi dan wawancara di 

kelas V SDN 1 Mlarak menunjukkan bahwa 

keterampilan sosial siswa dalam diskusi pada 

pembelajaran IPS masih rendah. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan 

sosial siswa menurut Susanto sebagaimana dikutip 

Megawardani dkk, yaitu faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal adalah faktor yang sudah ada dalam diri 

anak seperti bawaan dan pengalaman yang telah 

diperolehnya. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal  

dari lingkungan anak seperti keluarga dan teman sebaya 

yang ada di sekolah.7 Jadi faktor-faktor yang 

mempengaruhi keterampilan sosial anak yaitu faktor 

yang berasal dari dalam diri anak, seperti gen dan faktor 

yang berasal dari luar seperti keluarga, teman dan 

lingkungan. 

Permasalahan yang disebutkan di atas, hal ini  

mendorong perlu adanya inovasi dalam proses 

pembelajaran agar mencetak generasi yang berkopentensi 

dalam berpikir dan bertindak. Inovasi dalam 

pembelajaran diperlukan agar terbentuknya kerjasama 

yang baik sehingga beberapa indikator dalam beberapa 

                                                           
6 Dari wawancara dengan siswa dan wali kelas V Bapak Kholiq 

Ridwan SDN 1 Mlarak pada tanggal 13 November 2018, pukul 08:00 

WIB. 
7 Megawardani dkk, “Peningkatan Keterampilan Sosial Melalui 

Penerapan Teknik Modeling Pada Anak Kelompok B TK Saiwa 

Dharma,” e-Journal Pendidikan Anak Usia Dini, Volume 4, No. 3 

(Tahun  2016), 3. 
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kompetensi harus bisa tercapai dalam satu pembelajaran. 

Salah satu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan 

tersebut adalah menggunakan metode pembelajaran 

sesuai teori belajar kontruksivisme, yaitu menerapkan 

model-model pembelajaran koomperatif (cooperative 

learning). Parker sebagaimana dikutip Miftahul Huda 

mendefinisikan koomperatif sebagai suasana 

pembelajaran di mana para siswa saling berinteraksi 

dalam kelompok kecil untuk mengerjakan tugas 

akademik demi mencapai tujuan bersama.8 

Dalam menentukan model pembelajaran harus 

singkron dengan permasalahan-permasalahan yang 

terdapat di lapangan. Pada penelitian yang dilakukan 

memilih model pembelajaran kooperatif yang bertolak 

ukur pada kegiatan yang dapat meningkatkan 

keterampilan sosial pada siswa. Metode yang akan 

diterapkan pada penelitian ini adalah Numbered Head 

Together (NHT). Metode pembelajaran ini dilakukan 

melalui penomoran secara berkelompok 4-5 anggota, 

setiap siswa menggunakan nomor penanda dikepala, guru 

dapat memilih nomor siswa secara acak untuk 

mempresentasikan hasil diskusi. Dengan demikian, tidak 

ada lagi siswa yang tidak aktif dalam mengikuti proses 

pembelajaran untuk mencapai keterampilan sosial. 

Rendahnya keterampilan sosial pada siswa kelas V 

SDN 1 Mlarak, hal ini dibuktikan melalui data observasi 

menunjukkan bahwa tidak sedikit siswa kelas V di SDN 

                                                           
8 Miftahul Huda, Cooperative Learning Metode, Teknik, Struktur 

dan Model Penerapan (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), 29. 
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1 Mlarak interaksi dengan sesama anggotanya, 

kemampuan berkomunikasi, menjalin hubungan dengan 

orang lain, menghargai diri sendiri dan orang lain dan 

memberi atau menerima umpan balik tergolong masih 

rendah. Adapun informasi yang peneliti dapat di kelas V 

SDN 1 Mlarak persentase siswa yang tuntas adalah 

41,67%. 

Adapun yang menunjukkan rendahnya  

keterampilan sosial siswa kelas V SDN 1 Mlarak, adalah 

siswa tidak berani mengungkapkan pendapatnya, belum 

ada komunikasi dua arah antara siswa dan guru, ada 

siswa kurang antusias dalam mengikuti kegiatan diskusi 

di dalam kelas dan bertanya kepada guru perihal materi. 

Hal ini diakibatkan karena siswa takut apabila apa yang 

diutarakan itu salah, sehingga siswa berbicara dengan 

teman sebangkunya di luar materi yang diajarkan oleh 

guru saat pembelajaran berlangsung. Dengan adanya 

kerjasama antarsiswa belum ada ketegasan dan 

kepercayaan diri dalam mengungkapkan pendapatnya, 

serta kurangnya interaksi antar siswa. Artinya, kurang 

terdapat komunikasi antar siswa terkait penyelesaian 

masalah dalam pembelajaran. 

Berdasarakan latar belakang yang telah dipaparkan, 

diadakan suatu penelitian tindakan kelas (PTK) yang 

sesuai dengan latar belakang yang berjudul: 

“Peningkatan Keterampilan Sosial Melalui Penerapan 

Metode Pembelajaran Numbered Head Together Pada 

Pembelajaran IPS Siswa Kelas V di SDN 1 Mlarak 

Tahun Pelajaran 2018/2019”. 
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B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat 

diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Kurangnya keterampilan sosial siswa pada mata 

pelajaran IPS. 

2. Proses pembelajaran dirasakan membosankan oleh 

siswa disebabkan oleh model pembelajaran yang 

digunakan siswa terlalu banyak materi yang harus 

dihafalkan. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Apakah penerapan metode pembelajaran NHT dapat 

meningkatkan keterampilan sosial dalam 

pembelajaran IPS pada siswa kelas V di SDN 1 

Mlarak? 

2. Apakah penerapan metode pembelajaran NHT dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V di SDN 1 

Mlarak? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan 

Penelitian Tindakan  Kelas (PTK) ini adalah untuk 

menjelaskan ada tidaknya peningkatan keterampilan 

sosial dan hasil belajar melalui penerapan model 

pembelajaran NHT pada mata pelajaran IPS siswa kelas 

V di SDN 1 Mlarak. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih terhadap pengembangan teori-teori 

pendidikan khususnya yang berkaitan dengan mata 

kuliah SBM (Strategi Belajar Mengajar) dan 

Penyusunan Pembelajaran MI/SD Berbasis Mapel 

maupun Tematik, serta diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan 

ilmu pengetahun yang berkaitan dengan 

keterampilan sosial. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa 

Hasil penelitan ini diharapkan siswa 

memperoleh mata pelajaran IPS melalui metode 

pembelajarn NHT agar memudahkan siswa 

memahami materi IPS. 

b. Bagi guru 

Hasil penelitian metode pembelajaran 

NHT dapat dijadikan sebagai acuan guru dalam 

menggunakan model-model pembelajaran 

tematik terpadu khususnya materi IPS maupun 

materi lainnya yang cocok menggunakan model 

pembelajaran IPS. 

c. Kepala sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan kepala 

sekolah dapat menjadikan penelitian yang 

menggunakan model pembelajaran ini sebagai 

sumber solusi atau masukan untuk 
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meningkatkan mutu dan tujuan pendidikan di 

sekolah. 

d. Bagi peneliti yang akan datang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya 

sehingga peneliti selanjutnya mendapatkan 

bahan informasi atau sebagai bahan 

perbandingan untuk melakukan penelitian yang 

sejenis. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika dalam penelitian tindakan kelas ini terdiri 

dari lima bab yang berisi: 

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi 

latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian.  

Bab kedua adalah kajian teori yang berisi telaah 

penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis 

tindakan.  

Bab ketiga adalah metode penelitian yang meliputi 

objek tindakan kelas, setting penelitian, variabel yang 

diamati, dan prosedur PTK  (perencanaan, pelaksanaan 

dan observasi, serta refleksi). 

Bab ke empat adalah hasil penelitian tindakan kelas 

yang meliputi: gambaran singkat lokasi penelitian, 

penjelasan persiklus, proses analisis dan data persiklus, 

serta pembahasan. 
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Bab ke lima merupakan bab terakhir dalam laporan 

ini, yang berisi penutup yang meliputi: kesimpulan dan 

saran.  
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Perlu diketahui bahwasannya penelitian ini bukan 

baru, peneliti perlu mendapatkan bahan informasi yang 

dijadikan acuan dalam penyusunan hasil penelitian. 

Selain berguna memperoleh suatu informasi, juga sebagai 

bahan perbandingan untuk melakukan penelitian yang 

ada kaitannya dengan variabel yang diteliti. Adapun hasil 

temuan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dadang Wino 

Hocky Oktavia dengan judul “Penerapan Model 

Pembelajaran Koomperatif Tipe NHT Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V MI 

Miftahul Huda Bacem Blitar”. Hasil belajar siswa 

setelah penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT mengalami peningkatan. Pada pre test, 

ketuntasan belajar siswa 18,18%. Setelah melakukan 

tindakan siklus I, ketuntasan belajar siswa meningkat 

menjadi 63,63%, dengan rata-rata nilai 66,81. 

Kemudian pada siklus II ketuntasan belajar 

meningkat lagi menjadi 85% dengan nilai rata-rata 

75. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 
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kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan hasil 

belajar IPS.1 

Perbedaan antara penelitian Dadang Wino 

Hocky Oktavia dengan penelitian sekarang adalah 

penelitiannya membahas penerapan model 

pembelajaran koomperatif tipe NHT yang dilakukan 

oleh Siswa Kelas V MI Miftahul Huda Bacem 

Sutojayan Blitar dalam pembelajaran IPS untuk 

peningkatan hasil belajar. Adapun persamaan anatara 

penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan 

pemlajaran IPS dengan menerapkan metode 

pembelajaran NHT. 

2. Penelitian terdahulu mengenai metode NHT telah 

dilakukan oleh Khusnul Fajriyah dengan judul 

“Keefektifan Pembelajaran Kooperatif NHT Untuk 

Pengembangan Keterampilan Sosial Siswa”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran 

kooperatif tipe NHT efektif untuk mengembangkan 

keterampilan sosial siswa pada sekolah unggulan dan 

biasa. Ketuntasan secara klasikal pada kelas yang 

menerapkan model pembelajaran NHT telah 

mencapai kriteria minimal 75%. Skor rata-rata 

keterampilan sosial siswa yang mengikuti 

pembelajaran NHT lebih baik dibandingkan 

pembelajaran konvensional. Peningkatan hasil 

                                                           
1 Dadang Wino Hocky Oktavia, Penerapan Model Pembelajaran 

Koomperatif Tipe Number Head Together (NHT) Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V MI Miftahul Huda Bacem Sutojayan 

Blitar (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2015), i. 
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belajar siswa pada pembelajaran NHT, lebih baik 

dibandingkan dengan pembelajaran konvensional.2 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti 

tentang tentang keterampilan sosial. Untuk 

perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian 

ini menggunakan penelitian kualitatif dan strategi 

penelitiannya dengan studi kasus melalui keefektifan 

pembelajaran koomperatif tipe NHT. Adapun pada 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis 

merupakan upaya meningkatkan keterampilan sosial 

siswa kelas V pada mata pelajaran IPS melalui 

penerapan metode NHT. 

3. Peneletian terdahulu mengenai peningkatan 

keterampilan sosial telah dilakukan oleh Rita 

Yudiastuti dengan judul “Peningkatan Keterampilan 

Soaial Melalui Bermain Peran Pada Kelompok B TK 

Pertiwi Ngabalak Kecamatan Srumbung”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kegiatan bermain 

peran yang dilakukan melalui 1) stimulasi anak 

untuk paham dan taat pada aturan, 2) stimulasi agar 

anak sabar menunggu giliran. Tindakan tersebut 

dapat meningkatkan keterampilan sosial anak. Pada 

saat dilakukan observasi pratindakan, sebesar 6,67% 

masih menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan masih 

kurang dari indikator keberhasilan yang ditentukan 

                                                           
2 Khusnul Fajriyah, Keefektifan Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Number Head Together untuk Pengembangan Keterampilan Sosial 

Siswa SD (SKRIPSI, Universitas PGRI Semarang, 2014), i. 
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berada pada kriteria kurang sekali, pada Siklus I 

sebesar 53,33% menunjukkan adanya peningkatan 

namun belum mencapai indikator yang ditentukan 

karena masih berada pada kriteria cukup dan pada 

Siklus II sebesar 86,67%. Perolehan persentase pada 

Siklus II menunjukkan bahwa keterampilan sosial 

anak kelompok B dengan kriteria sangat baik telah 

mencapai indikator keberhasilan sebesar 80% dan 

pelaksanaan penelitian dihentikan.3 

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, 

penelitian ini membahas penerapan model 

pembelajaran bermain peran yang dilakukan anak 

kelompok B TK Pertiwi Ngabalak Kecamatan 

Srumbung untuk peningkatan keterampilan sosial. 

Adapun pada penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis merupakan upaya meningkatkan 

keterampilan sosial siswa kelas V pada mata 

pelajaran IPS melalui penerapan metode NHT. 

Untuk persamaan penelitian ini dengan penelitian 

yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti 

tentang tentang keterampilan sosial. 

 

 

 

 

                                                           
3 Rita Yudiastuti, Peningkatan Keterampilan Soaial Melalui 

Bermain Peran Pada Kelompok B TK Pertiwi Ngabalak Kecamatan 

Srumbung (SKRIPSI, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), i. 
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B. Landasan Teori 

1. Keterampilan Sosial 

a. Pengertian Keterampilan Sosial 

Keterampilan sosial merupakan hal yang 

tidak sama dengan perilaku tapi kemampuan 

sosial merupakan komponen dari perilaku yang 

membantu individu untuk berinteraksi dengan 

lingkungan masyarakat. Walker sebagaimana 

dikutip Steedly mendefinisikan (a) keterampilan 

sosial seperangkat kompetensi yang dimiliki 

seseorang untuk memulai dan memelihara 

hubungan dengan masyarakat melalui sikap sosial 

yang positif, (b) berkontribusi terhadap 

penerimaan rekan dan penyesuaian diri yang baik 

di sekolah, (c) memungkinkan seorang indifidu 

untuk mengatasi secra efektif keadaan lingkungan 

sosial yang lebih luas.4 

Keterampilan sosial adalah perilaku yang 

perlu dipelajari dan dikuasai atau dimiliki peserta 

didik, karena dengan itu memungkinkan individu 

dapat berinteraksi untuk memperoleh respon 

positif dan menghindari respon negatif. 

Keterampilan sosial adalah rangkaian penting 

bagi peserta didik untuk memulai dan memelihara 

hubungan sosial positif dengan teman sebaya, 

pengajar atau lingkungan masyarakat lainnya. 

                                                           
4 Steedly dkk, “Social Skill and Academic Achievement,”  

Journal of Research: Method in Education,Volume 21, Issue 4, Ver 

1(April 2016),91. 
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Keterampilan sosial merupakan bagian dari 

kompetensi sosial. Cavel dalam Cartledge 

Milburn menyebutkan bahwa kompetensi sosial 

terdiri dari tiga konstruk, yaitu penyelesaian 

sosial, performansi sosial, dan keterampilan 

sosial. Bagi seorang anak, keterampilan sosial 

merupakan faktor penting untuk memulai dan 

memiliki hubungan sosial dengan teman sebaya, 

sebagai anak yang tidak memiliki kompentensi 

sosial akan kesulitan dalam memulai dan menjalin 

hubungan yang positif dengan lingkungannya.5 

Janice J. Beaty sebagaimana dikutip Yulia 

Siska menyebutkan bahwa keterampilan 

mencakup perilaku-perilaku seperti: (a) empati 

yang didalamnya anak-anak mengekspresikan 

rasa haru dengan memberikan perhatian kepada 

seseorang yang sedang tertekan karena suatu 

masalah dan mengungkapkan perasaan orang lain 

yang sedang mengalami konflik sebagai bentuk 

bahwa anak menyadari perasaan yang dialami 

orang lain, (b) kemurahan hati atau 

kedermawanan di dalamnya anak-anak berbagi 

dan memberikan suatu barang miliknya pada 

seseorang, (c) kerjasama yang didalamnya anak-

anak mengambil giliran atau bergantian dan 

menuruti perintah secara sukarela tanpa 

menimbulkan pertengkaran, dan (d) memberi 

                                                           
5 Ahmad Susanto,  Pengembangan Pembelajaran IPS di Sekolah 

Dasar, 41-42. 
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bantuan yang di dalamnya anak-anak membantu 

seseorang untuk melengkapi suatu tugas dan 

membantu seseorang yang membutuhkan.6 

Di Amerika Serikat, melalui Association for 

Supervision andCurriculum Development 

(ASCD) telah dikembangkan rumusan 

keterampila-keterampilan (life skills) yang harus 

dimiliki oleh peserta didik. Keterampilan-

keterampilan tersebut meliputi: 1) keterampilan 

berpikir dan bernalar, 2) keterampilan bekerja 

dengan orang lain, 3) keterampilan pengedalian 

diri, dan 4) keterampilan dalam memanfaatkan 

peluang kerja. Empat keterampilan dasar tersebut 

memiliki beberapa rumusan khusus yang terkait 

dengan keterampilan sosial seperti: pemecahan 

konflik, bekerjasama dengan kelompok yang 

majemuk, mengambil dan mempertimbangkan 

keputusan, menggunakan informasi serta 

menggunakan keterampilan dasar agar dapat 

hidup bersama-sama dengan masyarakat.7 

Menurut Williams dan Asher sebagaimana 

dikutip Daniel Muijs dan David Reynolds , ada 

empat konsep dasar yang diajarkan di dalam 

keterampilan sosial: 

                                                           
6 Yulia Siska, “Penerapan Metode Bermain Peran (Role Playing) 

dalam Peningkatan Keterampilan Sosial dan Keterampilan Berbicara 

Anak Usia Dini,” Jurnal UPI, 2 (Agustus, 2011), 33.  
7 Nana Supriatna, S Mulyani, A Rokhayati, Pendidikan IPS di SD 

(Bandung: Upi Press, 2007), 47. 
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1) Kerja sama (misalnya memberikan giliran 

kepada yang berhak, berbagi bahan, dan 

memberi usul selama permainan). 

2) Partisipasi (misalnya, ikut terlibat, memulai 

dan memusatkan perhatian selama permainan). 

3) Komunikasi (misalnya, berbicara dengan orang 

lain, melontarkan pertanyaan, membicarakan 

tentang diri sendiri, keterampilan 

mendengarkan, melakukan kontak-mata, 

memanggil anak lain dengan mengunakan 

namanya). 

4) Validasi (misalnya memberikan perhatian pada 

orang lain, mengatakan hal-hal baik tentang 

orang lain, tersenyum, menawarkan bantuan 

atau saran).8 

Merujuk dari pendapat para ahli tersebut dapat 

disimpulkan bahwa, keterampilan sosial adalah 

kemampuan anak usia sekolah dasar untuk 

berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik dengan 

orang lain maupun kelompok. Dalam penelitian ini 

pada indikator keberhasilan keterampilan sosial 

mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh 

Maryani sebagaimana dikutip Elni Usman 

keterampilan sosial terdiri dari enam indikator (a) 

bergiliran/berbagi, (b) menghargai/menghormati, (c) 

membantu atau menolong orang lain, (d) 

bersungguh-sungguh/mengikuti petunjuk, (e) 

                                                           
8 Daniel Muijs dan David Reynolds, Efective Teaching Teori dan 

Aplikasi (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 208. 
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menyampaikan pendapat, (f) menerima pendapat. 

Konsep keterampilan sosial yang diterapkan dalam 

pembelajaran IPS dapat dalam bentuk diskusi, 

bermain peran, musyawarah, dan lain sebagainya.9 

b. Ciri-ciri keterampilan sosial 

Elksnin & Elksnin sebagaimana dikutip Tuti 

Istianti mengidentifikasi keterampilan sosial 

dengan beberapa ciri, yaitu:  

1) Perilaku interpersonal   

Merupakan perilaku yang menyangkut 

keterampilan yang dipergunakan selama 

melakukan interaksi sosial. Perilaku ini disebut 

juga keterampilan menjalin persahabatan, 

misalnya memperkenalkan diri, menawarkan 

bantuan, dan memberikan atau menerima 

pujian. Keterampilan ini kemungkinan 

berhubungan dengan usia dan jenis kelamin.  

2) Perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri  

Merupakan keterampilan mengatur diri 

sendiri dalam situasi sosial, misalnya 

keterampilan menghadapi stress, memahami 

perasaan orang lain, mengontrol kemarahan 

dan sejenisnya. Dengan kemampuan ini, anak 

dapat memperkirakan kejadian-kejadian yang 

                                                           
9 Elni Usman, Peningkatan Keterampilan Sosial Siswa dengan 

Menggunakan Model Simulasi Di Kelas VIII D SMP Negeri 1 Tumijajar 
Kabupaten Tulang Bawang Barat (SKRIPSI, Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2017), 20-21. 
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mungkin akan terjadi dan dampak perilakunya 

pada situasi sosial tertentu.  

3) Perilaku yang berhubungan dengan kesuksesan 

akademis 

Merupakan perilaku atau ketrampilan 

sosial yang dapat mendukung prestasi belajar 

di sekolah, misalnya mendengarkan dengan 

tenang saat guru menerangkan pelajar, 

mengerjakan pekerjaan sekolah dengan baik, 

melakukan apa yang diminta oleh guru, dan 

semua perilaku yang mengikuti aturan kelas.  

4) Peer acceptance  

Peer acceptance merupakan perilaku 

yang berhubungan dengan penerimaan sebaya, 

misalnya memberi salam, memberi dan 

meminta informasi, mengajak teman terlibat 

dalam suatu aktivitas, dan dapat menangkap 

dengan tepat emosi orang lain.  

5) Keterampilan komunikasi  

Keterampilan komunikasi merupakan 

salah satu keterampilan yang diperlukan untuk 

menjalin hubungan sosial yang baik. 

Kemampuan anak dalam berkomunikasi dapat 

dilihat dalam beberapa bentuk, antara lain 

menjadi pendengar yang responsif, 

mempertahankan perhatian dalam pembicaraan 
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dan memberikan umpan balik terhadap kawan 

bicara.10 

c. Bentuk keterampilan sosial 

Keterampilan sosial dapat dilihat dalam 

beberapa bentuk perilaku yaitu: 

1) Perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri 

(bersifat intrapersonal), seperti mengontrol 

emosi, menyelesaikan permasalahan sosial 

secara tepat, memproses informasi dan 

memahami orang lain. 

2) Perilaku yang berhubungan dengan orang lain 

(bersifat interpersonal), seperti memulai 

interaksi dan komunikasidengan orang lain. 

3) Perilaku yang berhubungan dengan akademis, 

seperti mematuhi peraturan dan melakukan apa 

yang diminta oleh guru.11 

d. Fungsi keterampilan sosial 

1) Sebagai saran untuk memperoleh hubungan 

yang baik dalam berinteraksi dengan orang 

lain. 

2) Membantu orang lain. 

3) Kerjasama. 

4) Mengambil keputusan. 

5) Berkomunikasi dan partisipasi.12 

                                                           
10 Tuti Istianti, “Pengembangan Keterampilan Sosial Untuk 

Membentuk Perilaku Sosial Anak Usian Dini,” Cakrawala dini, Vol. 5 

No.1, (Mei 2015), 34. 
11 Ahmad Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS di Sekolah 

Dasar, 44. 
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2. Metode Pembelajaran NHT 

a. Pengertian NHT 

NHT adalah metode belajar dengan cara 

setiap siswa diberi nomor dan dibuat suatu 

kelompok, kemudian secara acak, guru 

memanggil nomor dari siswa.13 NHT adalah suatu 

metode belajar di mana setiap siswa diberi nomor 

kemudian dibuat suatu kelompok dan secara acak 

guru memanggil nomor dari siswa.14 Menurut 

Kagan sebagaimana dikutip Ahmad Susanto 

“Numbered Head Together” merupakan suatu 

tipe model pembelajaran kooperatif yang 

merupakan struktur sederhana dan terdiri atas 

empat tahap yang digunakan untuk me-review 

fakta-fakta dan informasi dasar yang berfungsi 

untuk mengatur interaksi siswa.15 

Spencer Kagan sebagaimana dikutip 

Marskal Ujang mengatakan bahwa metode NHT 

adalah bagian dari model pembelajaran kooperatif 

struktural, yang menekankan pada struktur-

struktur khusus yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa. Struktur 

                                                                                                                     
12 Sapriya, Pendidikan IPS  (Bandung: remaja rosdakarya, 2009), 

45. 
13 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar  (Bandung: CV 

PUSTAKA SETIA, 2011), 89. 
14 Nurochim, Perencanaan Pembelajaran Ilmu-Ilmu Sosial 

(Jakarta: PT RajaGrafinbdo Persada, 2013), 64. 
15 Ahmad Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS di Sekolah 

Dasar, 226-227.  
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Kagan menghendaki agar para siswa bekerja 

saling bergantung pada kelompok-kelompok kecil 

secara kooperatif. Tipe ini melibatkan para siswa 

dalam menelaah bahan yang tercakup dalam suatu 

pelajaran dan mengecek pemahaman mereka 

terhadap isi pelajaran tersebut.16 

Beberapa model-model pembelajaran yag 

menarik dan efisien yang dapat meningkatakan 

aktivitas belajar mengajar adalah metode 

pembelajaran NHT. NHT atau penomoran 

berpikir bersama merupakan jenis pembelajaran 

koomperatif yang dirancang untuk memengaruhi 

pola interaksi siswa dan sebagai alternatife 

terhadap struktur kelas tradisional.17 Pembelajaran 

dengan model ini membuat siswa saling bertukar 

pikiran untuk mendapatkan jawaban paling tepat, 

sehingga dapat meningkatkan semangat 

kerjasama antaranggota kelompok. Setiap anggota 

mempunyai tanggung jawab yang sama untuk 

dirinya masing-masing maupun kelompoknya. 

b. Teori yang mendukung model pembelajaran 

koomperatif tipe NHT 

Teori yang mendukung model pembelajaran 

koomperatif tipe NHT adalah sebagai berikut: 

                                                           
16 Marskal Ujang, ”Meningkatkan Hasil Belajar IPS Dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Koomperatif Tipe Number Head 

Together (NHT) Siswa Kelas VA SDN 06 Kubang Jaya Kecamatan Siak 

Hulu,” Jurnal Primary, Vol 6, No 1, (April – September, 2017), 289. 
17 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif  

(Jakarta: Kencana perdana media groub, 2009), 82. 
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1) Teori kontruktivesme 

Teori yang dicetuskan oleh Vighotsky ini 

memandang bahwa peserta didik mampu 

membangun pengetahuannya sendiri, tidak 

hanya sebatas diberi pengetahuan dari guru, 

tetapi peserta didik mengkontruksikan 

pengetahuannya untuk memaknai 

pembelajaran yang dilakukannya utuh. Teori 

ini menyatakan bahwa perkembangan kognitif 

peserta didik akan lebih berkembang dengan 

melakukan interaksi langsung dengan orang-

orang di sekitarnya, seperti guru atau 

temannya. 

Kontruktivisme juga memberikan 

kerangka pemikiran belajar sebagai proses 

sosial atau belajar kolaboratif dan koomperatif. 

Belajar merupakan hubungan timbal balik dan 

fungsional antara invidu dan individu, antara 

individu dan kelompok, serta kelompok dan 

kelompok. Teori ini berusaha mengembangkan 

model kontruktivisme belajar mandiri dari 

Pignet menjadi belajar kelompok. 

2) Teori psikologi sosial 

Kelas merupakan laboratorium kecil dari 

masyarakat sehingga kelas berfungsi sebagai 

cermin dari masyarakat itu sendiri. Guru harus 

menanamkan dan membangun sistem sosial 

yang demokratis di dalam kelas sehingga 

proses pembelajaran yang dialami oleh peserta 
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didik menjadi optimal. Guru harus 

memberikan kesempatan yang sama kepada 

peserta didik untuk berpartisipasi dan terlibat 

aktif di dalam kelas. Keterlibat tersebut 

memberikan pengalaman yang berharga bagi 

peserta didik untuk memahami konsep dengan 

baik.18 

c. Ciri-ciri pembelajaran koomperatif tipe NHT  

Ciri-ciri pembelajaran koomperatif tipe NHT 

yaitu: 

1) Kelompok heterogen. 

2) Setiap anggota kelompok memiliki nomor 

dikepala yang berbeda-beda. 

3) Berpikir bersama (head together).19 

d. Tahapan pelaksanaan model pemebelajaran 

koomperatif tipe NHT 

1) Langkah 1: persiapan 

Pada tahap ini guru mempersiapkan 

rancangan pelajaran dengan membuat 

rancangan program pembelajaraan, lembar 

kerja siswa yang sesuai dengan metode 

pembelajaran NHT. 

2) Langkah 2: pembentukan kelompok 

Pembentukan kelompok disesuaikan 

dengan metodepembelajaran NHT. Guru 

membagi peserta didik menjadi beberapa 

                                                           
18 Donni Juni Priansa, Pengembangan Strategi dan Model 

Pembelajaran  (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2017), 334-335. 
19 Ahmad Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS, 231. 
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kelompok yang beranggota 3-5 siswa. Guru 

memberikan nomor kepada setiap peserta didik 

dalam kelompok dan nama kelompok yang 

berbeda. Kelompok yang dibentuk merupakan 

percampuran yang ditinjau dari latar belakang 

sosial, ras, suku, jenis kelamin, dan 

kemampuan belajar. Selain itu, dalam 

pembentukan kelompok digunakan nilai tes 

awal (pretest) sebagai dasar dalam menentukan 

tiap-tiap kelompok. 

3) Langkah 3: setiap kelompok harus memiliki 

buku paket atau buku panduan. 

Dalam pembentukan kelompok, setiap 

kelompok harus memiliki buku ppaket atau 

buku panduan agar memudahkan peserta didik 

dalam menyelesaikan LKS atau masalah yang 

diberikan oleh guru. 

4) Langkah 4: diskusi masalah 

Dalam kerja kelompok, guru 

membagikan LKS kepada setiap peserta didik 

sebagai bahan yang akan dipelajari. Dalam 

kerja kelompok setiap peserta didik berpikir 

bersama untuk mengambarkan dan 

menyakinkan bahwa setiap orang mengetahui 

jawaban dari pertanyaan yang telah ada dalam 

LKS atau pertanyaan yang telah diberikan oleh 

guru. Pertanyaan dapat bervariasi, dari yang 

bersifat spesifik sampai yang bersifat umum. 



27 
 

 

5) Langkah 5: memanggil nomor anggota atau 

pemberian jawaban 

Pada tahap ini, guru menyebut satu 

nomor dan para peserta didik dari setiap 

kelompok dengan nomor yang sama 

mengangkat tangan dan menyiapkan jawaban 

kepada siswa dikelas. 

6) Langkah 6: memberikan simpulan 

Guru bersama peserta didik 

menyimpulkan jawaban akhir dari semua 

pertanyaan yang berhubungan dengan materi 

yang disajikan.20 

e. Kelebihan dan kelemehan menggunakan 

metode NHT 

1) Kelebihan menggunakan metode NHT 

a) Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk saling sharing ide-ide dan 

mempertimbangkan jawaban yang paling 

tepat. 

b) Meningkatkan semangat kerjasama siswa. 

c) Dapat digunakan untuk semua mata 

pelajaran dan tingkatan kelas.21 

2) Kelemahan menggunakan metode NHT 

a) Kemungkinan nomor yang dipanggil, 

dipanggil lagi oleh guru. 

                                                           
20 Donni Juni Priansa, Pengembangan Strategi dan Model 

Pembelajaran, 336-337. 
21 Ibid., 138.  
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b) Tidak semua anggota kelompok dipanggil 

oleh guru. 

c) Kelas cenderung jadi ramai, dan jika guru 

tidak dapat mengkondisikan dengan baik, 

keramaian itu dapat menjadi tidak 

terkendali.22 

3. Hasil belajar 

a. Pengertian hasil belajar 

Hasil belajar adalah kompetensi atau 

kemampuan tertentu baik kognitif, afektif maupun 

psikomotorik yang dicapai atau dikuasai peserta 

didik setelah mengikuti proses belajar mengajar. 

Hamalik sebagaimana dikutip kunandar 

menjelaskan bahwa hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian dan 

sikap-sikap serta kemampuan peserta didik.23 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah ia ia menerima 

pengalaman belajarnya. Horward Kingsley 

membagi tiga macam hasil belajar, yakni 

keterampilan dan kebiasaan,  pengetahuan dan 

pengertian, sikap dan cita-cita. Masing –masing 

jenis hasil belajar dapat diisi dengan bahan yang 

telah ditetapkan dalam kurikulum. Sedangkan 

Gagne membagi lima kategori hasil belajar, yakni 

                                                           
22 Ahmad Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS di Sekolah 

Dasar, 233. 
23 Kunandar, Penelitian Autentik (Penilaian Hasil Belajar 

Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013) suatu pendekatan praktis, 

(Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 62. 
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informasi verbal, keterampilan intelektual, 

strategi kognitif, sikap, dan keterampilan 

motoris.24 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa 

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua 

hal, siswa itu sendiri  dan lingkungan. Siswa 

sendiri dalam arti kemampuan berpikir atau 

tingkah laku intelektual, motivasi, minat, dan 

kesiapan siswa baik jasmani maupun rohani. 

lingkungannya. Lingkungan yaitu sarana dan 

prasarana, kompetensi guru, kreativitas guru, 

sumber-sumber belajar, metode serta dukungan 

lingkungan, keluarga, dan lingkungan. 

Pendapat senada dikemukakan oleh 

Wasiman sebagaimana di kutip Ahmad Susanto, 

hasil belajar dipengaruhi dua faktor sebagai 

berikut: 

a. Faktor internal 

Faktor internal merupakan faktor yang 

bersumber dari dalam diri peserta didik, yang 

mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor 

internal ini meliputi kecerdasan, minat dan 

perhatian, motivasi belajar, ketentuan, sikap, 

kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan 

kesehatan. 

b. Faktor eksternal 

                                                           
24 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 22. 
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Faktor ini berasal dari luar diri peserta didik 

yang mempengaruhi hasil belajar yaitu 

keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keadaan 

keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. Keluarga yang morat-marit keadaan 

ekonominya, pertengkaran suami istri, 

perhatian orangtua yang kurang terhadap 

anaknya, serta kebiasaan sehari-hari.25 

c. Bentuk-bentuk hasil belajar 

Benyamin Bloom sebagaimana dikutip 

Nana Sujdana, memaparkan bahwa hasil belajar 

diklarifikasikan kedalam tiga ranah yaitu: 

1) Ranah kognitif 

Berkenaan dengan hasil belajar intelektual 

yang terdiri dari enam aspek, yakni 

pengetahuan atau ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua 

aspek pertama tersebut konitif tingkat rendah 

dan kemempat aspek berikutnya termasuk 

kognitif tingkat tinggi. 

2) Ranah efektif 

Berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima 

aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, 

penilaian, organisasi, dan internalisasi. 

3) Ranah psikomotorik 

Berkenaan dengan hasil belajar keterampilan 

dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek 

                                                           
25 Ahmad Susanto, Teori Belajar Dan Pembelajaran di Sekolah 

Dasar, (Jakarta; Kencana, 2013), 12-13.  
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ranah psikomotorik, yakni gerakan reflex, 

keterampilan gerakan dasar, keterampilan 

reseptual, keharmonisan atau ketepatan, 

gerakan keterammpilan kompleks, dan gerakan 

ekspresif dan interpretative.26 

 

4. Pembelajaran IPS 

a. Pengertian IPS 

Istilah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

merupakan nama mata pelajaran di tingkat 

sekolah atau nama program studi di perguruan 

tinggi yang identik dengan istilah “Social 

Studies” dalam kurikulum persekolahan di negara 

lain, khususnya di negara-negara barat termasuk 

Australia dan Amerika Serikat. Nama IPS yang 

lebih di kenal social studies  di negara lain itu 

merupakan istilah hasil kesepakatan dari para ahli 

atau pakar kita di Indonesia.27 Pendidikan IPS 

adalah penyederhana atau adaptasi dari disiplin 

ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan 

dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan 

secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan 

pendidikan.28 

Pembelajaran IPS di Indonesia diarahkan 

pada upaya mempelajari kehidupan sosial yang 

                                                           
26 Ibid, 22-23 

27 Sapriyadkk, Konsep Dasar IPS (Bandung: Upi Press, 2006), 7. 
28 Sapriya, Pendidikan IPS (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009), 11. 
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didasarkan pada bahan kajian geografi, ekonomi, 

sosiaologi, antropologi, tata Negara dan sejarah. 

Adapun tujuannya adalah agar siswa mampu 

mengembangkan penegtahuan dan keterampilan 

dasa yang berguna bagi dirinya dalam kehidupan 

sehari-hari.29 Mata pelajaran IPS di SD 

merupakan mata pelajaran yang harus diajarka 

secara terpadu dalam usaha untuk membekali 

siswa dengan berbagai pengetahuan tentang 

peristiwa, gejala dan masalah sosial masa lalu 

dalam kurun waktu tertentu.30 

b. Karakteristik IPS  

Karakteristik IPS ditinjau dari ruang 

lingkup materinya memiliki karakeristik sebagai 

berikut: 

1) Menggunakan pendekatan lingkungan yang 

luas  

2) Menggunakan pendekatan terpadu antarmata 

pelajaran yang sejenis 

3) Berisi materi konsep, nilai-nilai sosial, 

kemandirian, dan kerja sama 

4) Mampu memotifasi peserta didik untuk aktif, 

kreatif, dan inovatif dan sesuai dengan 

perkembangan anak 

                                                           
29 Ibid, 113. 
30 Sapriya dkk, Pengembangan Pendidikan IPS di SD (Bandung: 

Upi Press, 2007), 119 
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5) Mampu meningkatkan keterampilan peserta 

didik dalam berpikir dan memperluas 

cakrawala budaya.31 

c. Tujuan Pembelajaran IPS 

1) Mengembangkan pemahaman tentang konsep-

konsep dasar ilmu-ilmu sosial melalui 

pendekatan pedagogis dan psikologis. 

2) Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, 

kreatif, inquiry, dan pemecahan masalah serta 

keterampilan sosial. 

3) Menanamkan kesadaran dan loyalitas terhadap 

system nilai dan norma-norma sosial. 

4) Meningkatkan kemampuan berkolaborasi dan 

berkompetisi secara sehat dalam kehidupan 

masyarakat dengan keanekaragaman, baik 

dalam skala nasional maupun internasional.32 

 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di 

atas, sehingga dapat diajukan kerangka berfikir sebagai 

berikut: “jika metode pembelajaran NHT diterapkan, 

maka dapat meningkatkan keterampilan sosial pada 

pembelajaran IPS siswa kelas V di SDN 1 Mlarak tahun 

pelajaran 2018/2019. 

 

                                                           
31 Ahmad Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS di Sekolah 

Dasar, 22. 
32 Ibid. 32. 
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D. Pengajuan Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan adalah jawaban sementara 

terhadap masalah penelitian, secara teoritis dianggap 

paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya. 

Berangkat dari penelitian diatas, peneliti mengajukan 

hipotesis tindakan yaitu:  

Penerapan metode pembelajaran NHT dapat 

meningkatkan keterampilan sosial dan hasil belajar pada 

pembelajaran IPS siswa kelas V di SDN 1 Mlarak tahun 

pelajaran 2018/2019 dibatasi maksimal 80%. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 

A. Objek tindakan kelas 

Penelitian ini merupakan Penenlitian Tindakan 

Kelas (PTK) yang memfokuskan pada pengembangan 

kemampuan peserta didik. Dalam Penelitian Tindakan 

Kelas ini yang menjadi objek tindakan kelas adalah 

menyangkup seluruh keterampilan sosial dalam 

mengikuti proses pembelajaran IPS. 

 

B. Setting Subjek Penelitian Tindakan Kelas 

1. Setting Lokasi Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian bersifat praktis berdasarkan 

permasalahan nyata dan muncul dalam proses 

pembelajaran pada pembelajaran IPS di SDN 1 

Mlarak Tahun Pelajaran 2018/2019. Peneliti 

menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) di 

SDN 1 Mlarak karena peneliti menemukan masalah 

dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran IPS seperti 

model pembelajaran yang digunakan kurang bervariasi 

dan rendahnya keterampilan sosial di sekolah tersebut 

khususnya pada kelas V. 

2. Subjek Penelitian 

Pelaku Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini 

adalah mahasiswa yang melaukan skripsi semester 8. 

Dalam hal ini yang menjadi subjek Penelitian 
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Tindakan Kelas adalah siswa kelas V di SDN 1 

Mlarak Tahun Pelajaran 2018/2019. 

C. Variabel yang diamati 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama untuk 

diamati adalah: 

1. Variabel proses: keterampilan sosial 

2. Variabel output: hasil belajar 

 

D. Prosedur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

Pada Penelitian Tindakan Kelas ini menggunakan 

tipe PTK teknikal bersifat kolaboratif antara peneliti 

professional yang mengajarkan keahlian teknis dan guru 

yang befokus memperbaiki praktik pengajaran.1 Adapun 

langkah-langkah pembelajaran PTK adalah: 

1. Menemukan masalah. 

2. Melakukan identifikasi masalah 

3. Menentukan batasan masalah 

4. Menentukan masalah dengan menemukan factor-

faktor yang diduga sebagai penyebab utama terjadinya 

masalah. 

5. Merumuskan gagasan masalah dengan merumuskan 

hipotesis-hipotesis sebagai pemecah. 

6. Menentukan pilihan hipotesis-hipotesis tindakan 

pememecah masalah. 

7. Merumuskan judul perencanaan kegiatan 

pembelajaran berbasis PTK.   

                                                           
1 Miftahul Huda, Penelitian Tindakan Kelas Teori dan Praktik, 

(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), 43. 
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Setelah judul perencanaan kegiatan pembelajaran 

berbasis PTK dirumuskan langkah berikutnya adalah 

pelaksanaan tindakan (siklus) menggunakan model PTK 

yang dikembangkan oleh Kemmis & McTagart yang 

meliputi perencanaan (planning), tindakan (acting) 

observasi (observing), dan refleksi (reflecting) yang 

mengacu pada alur spiral dari Kemmis & McTagart.2 

Secara umum PTK model Kemmis & McTagart dapat 

digambarkan sebagai berikut:  

   

 

        

           SIKLUS I 

         

 

 

   

 

        

          SIKLUS II 

         

 

      

                 

 

                                                           
2 Miftahul Huda, 49. 

Perencanaan I 

Tindakan 

Refleksi 

Observasi 

dst 

Perencanaan II 

Tindakan 

Refleksi 

Observasi 
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Gambar 3.1 Alur Penelitian Tindakan Kelas Model 

Kemmis & McTagart 

 

Berdasarkan gambar PTK model tersebut, prosedur 

penelitian ini melalui tahapan sebagai berikut: 

1. Perencanaan Pelaksanaan Tindakan  Kelas 

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah: 

a. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. 

b. Mempersiapkan fasilitas dari sarana pendukung 

yang diperlukan kelas. 

c. Mempersiapkan instrument untuk merekam dan 

menganalisis data proses dan hasil tindakan. 

2. Pelaksanaan Tindakan Kelas 

Pada tahap ini, peneliti melakukan tindakan 

yang telah dirumuskan pada Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dalam situasi yang actual, yang 

meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan 

penutup. 

3. Observasi Tindakan Kelas 

Pada tahap ini, yang harus dilakukan adalah seperti 

dibawah ini: 

a. Mengamati perilaku dan keaktifan siswa/siswi 

dalam mengikuti pembelajaran. 

b. Memantau kegiatan diskusi/kerjasama antarsiswa 

dalam kelompok. 

c. Mengamati pemahaman masing-masing 

siswa/siswi terhadap penguasaan materi 

pembelajaran. 
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4. Refleksi 

Pada tahap ini, yang harus dilakukan adalah: (1) 

mencatat hasil observasi, (2) mengevaluasi hasil 

observasi, (3) menganalisis hasil pembelajaran, dan 

(4) mencatat kelemahan-kelemahan untuk dijadikan 

bahan memperbaiki siklus berikutnya. Hasil dari 

kegiatan refleksi ini akan dijadikan dasar untuk 

merencanakan tindakan perbaikan selanjutnya, yaitu 

pelaksanaan siklus berikutnya. 

Pelaksanaan siklus berikutnya sama halnya 

dengan siklus sebelumnya, konsep pembelajaran yang 

diterapkan pada dasarnya sama. Pelaksanaan siklus 

berikutnya merupakan upaya perbaikan terhadap 

kekurangan-kekurangan pada siklus sebelumnya. 

SIKLUS I 

                                                                                      

 

 SIKLUS II 

                                                                                      

                                                                                      

SIKLUS III, dst 

 

Gambar 3.2 Prosedur Pelaksanaan PTK 

 
Perencanaan (1) 

 

Tindakan dan 

observasi (1) 
Refleksi (1) 

SELESAI 

 
Perencanaan (1) 

 

Tindakan dan 

observasi (1) 
Refleksi (1) 
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Tabel 3.3 

Prosedur Pelaksanaan PTK Siklus I 

PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI 

1. Penyusunan 

rencana 

pelaksanaan 

pembelajar-

an (RPP) 

berbasis 

penelitian 

tindakan 

kelas. 

2. Menyiapkan 

sumber, 

bahan, alat 

yang 

digunakan 

untuk 

kegiatan 

pem 

belajaran. 

3. Menyiapkan 

instrument 

penilaian 

yang 

digunakan 

untuk 

mengukur 

pencapaian 

1. Penjelasan 

materi oleh 

guru dan 

merespons 

pertanyaan 

maupun 

pendapat 

dari siswa. 

2. Pembentu-

Kan 

kelompok 

yakni satu 

kelompok 

terdiri dari 

3-4 siswa 

3. Melaksanak

an model 

pembelajara

n NHT 

4. Memberikan 

klarifikasi 

5. Mengamati 

kemampuan 

masing-

masing 

peserta didik 

1. Mengamati 

kemampu-

an masing-

masing 

peserta 

didik 

dalam 

lembar 

observasi 

ketereram-

pilan sosial 

dengan 

memberik-

an 

contreng 

(√)  

pada 

lembar 

observasi 

terstruktur  

 

1. Mereflek-

sikan hasil 

pengama-

tan 

kegiatan 

keterampil

an sosial 

peserta 

didik 

dalam 

kelompok, 

tanggung 

jawab 

siswa 

dalam 

mengikuti 

diskusi 

serta 

menganalis

is nilai 

perolehan 

hasil 

belajar 

peserta 

didik, 

dengan 
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kompetensi. 

4. Menyiapkan 

KKM serta 

menyiapkan 

instrument 

tolak ukur 

keberhasilan 

tindakan. 

dalam hasil 

evaluasi  

dengan 

melakukan 

test pada 

lembar soal 

mengguna

kan tolak 

ukur yang 

telah 

ditentukan 

untuk 

membuat 

keputusan 

apakah 

diperlukan 

siklus II 

atau tidak 

 

Tabel 3.4 

Prosedur Pelaksanaan PTK Siklus II 

PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI 

1. Penyusunan 

rencana 

pelaksanaan 

pembelajar-

an (RPP) 

berbasis 

penelitian 

tindakan 

kelas. 

2. Menyiapkan 

sumber, 

bahan, alat 

1. Penjelasan 

materi oleh 

guru dan 

merespons 

pertanyaan 

maupun 

pendapat 

dari siswa. 

2. Pembentu-

Kan 

kelompok 

yakni satu 

1. Mengamati 

kemampu-

an masing-

masing 

peserta 

didik 

dalam 

lembar 

observasi 

ketereram-

pilan sosial 

dengan 

1. Merefleksi

kan hasil 

pengamat-

an kegiatan 

keterampi-

lan sosial 

peserta 

didik 

dalam 

kelompok, 

tanggung 

jawab 

siswa 
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yang 

digunakan 

untuk 

kegiatan 

pem 

belajaran. 

3. Menyiapkan 

instrument 

penilaian 

yang 

digunakan 

untuk 

mengukur 

pencapaian 

kompetensi. 

4. Menyiapkan 

KKM serta 

menyiapkan 

instrument 

tolak ukur 

keberhasilan 

tindakan. 

kelompok 

terdiri dari 

3-4 siswa 

3. Melaksanak

an model 

pembelajara

n NHT 

4. Memberikan 

klarifikasi 

5. Mengamati 

kemampuan 

masing-

masing 

peserta didik 

dalam hasil 

evaluasi  

dengan 

melakukan 

test pada 

lembar soal 

memberik-

an 

contreng 

(√)  

pada lembar 

observasi 

terstruktur  

 

dalam 

mengikuti 

diskusi 

serta 

menganali-

sis nilai 

perolehan 

hasil 

belajar 

peserta 

didik, 

dengan 

menggun-

kan tolak 

ukur yang 

telah 

ditentukan 
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E. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

 Tabel 3.5  

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 sindakan 

kelas siklus II 

      

Melakukan sindakan 

kelas siklus III 

      

4 Penyusunan laporan         

Menyusun proposal       

Menyusun konsep 

laporan  

      

Menyempurnakan draft 

laporan  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Singkat Setting Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Sekolah 

SDN 1 Mlarak merupakan lembaga pendidikan 

dasar yang terletak di Desa Mlarak. SDN 1 Mlarak 

beralamat di Jl. Gunungsari No 32, Desa Mlarak, 

Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Provinsi 

Jawa Timur. Lembaga dasar ini sudah berdiri sejak 

tahun 1915 yang didirikan oleh pemerintah Hindia 

Belanda sebelum Indonesia lahir. 

Kondisi sekolah SDN 1 Mlarak sudah baik, 

bangunan ruang kelas berlantaikan keramik dan papan 

tulis sebagai alat pembelajaran sudah menggunakan 

black board. SDN 1 Mlarak memiliki perlengkapan 

sekolah yang memadai sebagai penunjang kelancaran 

kegiatan pembelajaran di sekolah. 

Visi dan Misi SDN 1 mlarak adalah sebagai berikut: 

a. Visi Sekolah 

“Unggul dalam Prestasi, Cakap, Berbudaya dan 

Religius” 

1) Unggul: Memiliki keunggulan dalam prestasi 

kelulusan dan memiliki keunggulan dalam 

prestasi akademik dan non akademik. 

2) Cakap: Memiliki kemampuan dalam 

menyelesaikan setiap permasalahan dan 

memiliki kemahiran dalam menyelesaikan 

akademik dan non akademik. 
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3) Berbudaya: Memiliki pikiran dan akal yang 

maju, sopan santun dalam pergaulan, dan 

berbudi pekerti luhur, dan memiliki etikat 

untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. 

4) Religius: Selalu menjalankan perintah Allah 

SWT, dan menjauhi larangannya, dan memiliki 

perilaku yang mengedepankan kehidupan 

beragama 

b. Misi Sekolah:  

1) Melaksanakan pembelajaran yang efektif dan 

efisien dalam rangka pengembangan potensi 

siswa secara maksimal.  

2) Meningkatkan dan mengembangkan 

pembelajaran berbasis IT dalam rangka 

menunjang pelaksanaan pembelajaran secara 

maksimal. 

3) Mengembangkan kualitas kinerja pendidik dan 

tenaga kependidikan dalam rangka 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

4) Menanamkan dan membudayakan nilai-nilai 

karakter dalam proses pambelajaran. 

5) Melaksanakan penilaian autentik sesuai dengan 

kompetensi dasar masing-masing mata  

6) Pelajaran dan mengadakan program pengayaan 

serta remedial. 

7) Melaksanakan dan menyeimbangkan kegiatan 

kesiswaan dalam bidang akademik dan 

nonakademik secara maksimal untuk 
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memperoleh prestasi sesuai kemampuan dan 

minat siswa. 

8) Membudayakan memberi salam jika masuk 

kelas.  

9) Melaksanakan pembiasaan membaca Al Qur-

an, sholat berjamaah dan pembiasaan lain yang 

telah ditentukan sekolah. 

10) Melaksanakan kerjasama antara sekolah 

dengan stakeholder lingkungan sekolah 

terutama walimurid 

2. Kondisi Guru 

SDN 1 Mlarak dipimpin oleh 1 kepala sekolah, 

yaitu bapak Arief Purwanto, S. Pd. yang bertugas 

mulai tahun 2019, SDN 1 Mlarak  memiliki 8 orang 

guru yang terdiri dari 6 orang guru pegawai negeri 

sipil (PNS) dan 2 orang pegawai tidak tetap (PTT). 

Guru-guru SDN 1 Mlarak merupakan guru yang 

memiliki sifat menyenangkan, disiplin, dan 

bertanggungjawab. Kepala sekolah, guru, dan siswa 

SDN 1 Mlarak memiliki hubungan sangat baik. 

Hubungan kepala sekolah dengan para guru terjalin 

dengan rukun dan tidak ada perbedaan status diantara 

mereka. Guru-guru disiplin dalam melaksanakan tugas 

yang diberikan kepala sekolah dengan sepenuh hati. 

Kebersamaan anatara guru satu dengan yang lainnya 

sangat harmonis, memiliki solidaritas tinggi, dan 

kerjasama yang baik. Semua guru mencerminkan 

sikap saling menghormati, saling menghargai, dan 

membantu satu sama lain. 
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3. Kondisi Siswa 

Siswa SDN 1 Mlarak, Kabupaten Ponorog 

berjumlah 75 siswa. Siswa laki-laki berjumlah 38 

siswa dan siswa perempuan 37 siswa yang terdiri dari 

kelas I sampai kelas VI. Sdn 1 Mlarak menjunjung 

nilai dan norma kesopanan dalam lingkungan sekolah. 

Siswa dituntuk untuk sopan, menjaga tata tertib 

sekolah, dan menjaga tingkah laku saat berbicara dan 

bertemu orang lain terutama guru. 

SDN 1 Mlarak termasuk sekolah yang masih 

menjunjung tinggi budaya yang ada disekitarnya 

dengan memfasilitasi siswa untuk memainkan alat 

music karawitan. Prestasi siswa SDN 1 Mlarak 

dikategorikan cukup baik, yaitu sekolah sering 

mendapat penghargaan lomba-lomba prestasi siswa 

mualai dari bidang olahraga, seni, dan cerdas cermat.  

4. Kondisi Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan salah satu 

penunjang dalam keberhasilan suatu kegiatan belajar 

mengajar. Sarana dan prasarana  yang ada di SDN 1 

Mlarak cukup lengkap.  Fasilias yang ada meliputi 

gedung, kursi/bangku, meja, papan tulis, dan alat-alat 

media pembelajaran. Setiap kelas terdapat 1 papan 

tulis dan media pembelajaran seperti gambar peta, 

gambar organ tubuh manusia, dan dipajang hasil karya 

seni siswa. Halaman SDN 1 Mlarak cukup luas yang 

digunakan segai tempat berolahraga, upacara, dan 

kegiatan pramuka. 
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SDN 1 Mlarak memiliki 8 ruang yaitu 6 ruang 

untuk kelas I sampai VI, 1 untuk perpustakaan, dan 1 

untuk laboratorium. Fasilitas kantin, dapur, toilet guru 

dan siswa, UKS, ruang guru, dan mushola. Meskipun 

jumlah ruang terbatas, akan tetapi sarana dan 

prasarananya sudah memadai dan kondisinya baik.1 

 

B. Penjelasan Data Per-Siklus 

Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri dari 2 siklus, 

dan masing-masing siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu: 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Adapun 

perincian dari dua siklus tersebut dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Siklus I 

a. Perencanaan (Planning) 

Melalui tahapan ini, peneliti menyusun 

perencanaan dengan mempersiapkan segala 

perlengkapan yang akan digunakan dalam tahapan 

pelaksanaan tindakan penelitian. Perncanaan-

perencanaan yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) muatan IPS sesuai kompetensi inti, 

kompetensi dasar, indikator, dan tujuan 

pembelajaran yang akan diajarkan 

menggunakan metode pembelajaran NHT yang 

mencakup kegiatan awal inti sampai akhir. 

                                                           
1 Dokumen Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2018-2019 SDN 1 

Mlarak. 
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2) Hand out materi yang akan diajarkan. 

3) Membuat media penunjang penerapan metode 

NHT berupa nomor dikepala sejumlah siswa. 

4) Menyusun lembar observasi keterampilan 

sosial yang akan digunakan untuk mengetahui 

tingkat keterampilan sosial siswa di kelas.   

5) Menyusun lembar tes akhir siklus dan 

membuat rubrik penskoran untuk mengetahui 

tingkat hasil belajar siswa. 

b. Tindakan (Acting) 

Setelah menyusun perencanaan, dilanjutkan 

tahahapan pelaksanaan tindakan. Adapun langkah-

langkah kegiatan pembelajaran penelitian tindakan 

pada siklus I adalah: 

1) Kegiatan awal 

a) Guru mengawali kegiatan pembelajaran 

dengan salam, berdoa dan mengecek 

presentasi 

b)  Guru memastikan siswa siap mengikuti 

pembelajaran dan melakukan apersepsi. 

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

pembahasan tentang materi yang akan 

dicapai. 

2) Kegiatan inti 

a) Guru menjelaskan materi tema 8 yaitu 

“Lingkungan Sahabat Kita” sub tema 1 

“Manusia dan Lingkungan” pembelajaran 3 

tentang keragaman usaha masyarakat sekitar 
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yang memanfaatkan sumber daya alam jenis 

pertanian dan perkebunan.  

b) Guru memberikan pancingan pertanyaan 

yang telah disiapkan sesuai penjelasan 

materi. 

c) Siswa dibagi menjadi 3 kelompok kecil yang 

setiap kelompok terdiri dari 4 anggota serta 

setiap siswa mengenakan nomor kepala yang 

setiap kelompok memiliki warna nomor yang 

berbeda. 

d) Guru membagikan lembar soal kepada setiap 

siswa. 

e) Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

langkah-langkah dalam pelaksanaan model 

pembelajaran NHT dan aturan mainnya. 

f) Siswa dalam kelompok menggunakan nomor 

dikepala dan mulai mengerjakan tugas 

berdiskusi dan menyelesaikan permasalahan 

atau soal secara berkolaborasi dalam 

kelompoknya untuk memastikan semua 

anggota memahami dan dapat menjawab 

semua pertanyaan yang ada di lembar soal 

kareana nantinya akan ditunjuk nomor 

berwarna secara acak. 

g) Guru memeriksa kegiatan siswa dan 

memberikan bimbingan. 

h) Diakhiri dengan menunjuk nomor dengan 

warna tertentu untuk menjawab soal yang 
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dipilih, begitu seterusnya hinggalembar soal 

terjawab semua. 

i) Guru memberikan klarifikasi dan menguatan 

hasil jawaban dan tanggapan siswa. 

3) Kegiatan akhir 

a) Guru melakukan test kemampuan masing-

masing peserta didik berupa lembar soal.  

b) Guru menanyakan materi tentang yang 

mereka pelajari hari ini dan menanyakan 

materi apa yang belum dipahami.  

c) Guru dan siswa menyimpulkan tentang 

kegiatan pembelajaran hari ini, 

d) Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

mengajak siswa berdoa. 

c. Observasi (Observing) 

Kegiatan observasi ini dialakukan 

mengetahui hasil pengamatan keterampilan sosial 

dan hasil belajar siswa pada muatan IPS 

pembelajaran 3 tentang keragaman usaha 

masyarakat sekitar yang memanfaatkan sumber 

daya alam jenis pertanian dan perkebunan dengan 

menggunakan metode pembelajaran NHT. Adapun 

data hasil penelitian tindakan kelas pada siklus I 

tentang keterampilan sosial dan hasil belajar dapat 

dilihat pada table di bawah ini: 
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Tabel 4.1 

Data Hasil Observasi Keterampilan Sosial Siswa 

Siklus I2 

No Nama Siswa 
Aspek yang Dinilai 

f 
 

Ket. A B C D E F 

1 Abdul Rosyid 4 3 2 3 2 3 17 B 

2 
Airlangga Al 

Maghrobi 
2 2 2 2 2 2 12 KB 

3 
Aurellia 

Cahyanianti 
2 2 1 3 1 2 11 KB 

4 
Hanafis Zahra 

Zaiyani 
3 2 2 3 2 2 14 KB 

5 
Hesti Minda 

Mura 
2 2 2 2 2 2 12 KB 

6 
Khanaya 

Larasati 
4 3 2 3 2 3 17 B 

7 
Safira Dewi 

Ariyanti 
4 4 2 3 2 3 18 B 

8 

Sinta 

Marwatul 

Fatmala 

2 2 2 2 4 2 14 KB 

9 
Siska Rindi 

Lisnawati 
3 2 3 2 2 2 14 KB 

                                                           
2 Hasil observasi terstruktur tanggal 15 April 2019 di kelas V 

SDN 1 Mlarak. 
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10 

Wahyunda 

Mimaniska 

Mukti 

2 2 3 2 1 1 11 KB 

11 

Yusron 

Ridwan 

Hidayat 

1 1 1 1 1 1 6 TB 

12 
Tsabit Sabda 

Adil 
1 1 1 1 1 1 6 TB 

 

Keterangan: 

A = Siswa mampu bergiliran/berbagi dalam kelompok 

B = Siswa mampu menghargai/menghormati 

C = Siswa mampu membantu/menolong orang lain 

D = Siswa mampu mengikuti petunjuk 

E = Siswa mampu menyampaikan pendapat 

F = Siswa mampu menerima pendapat 

Keterangan Penilaian : 

1 = Tidak Mampu 

2 = Belum Mampu 

3 = Mampu 

4 = Sudah Mampu 

 

 

 

 



54 
 

 

 

Kriteria Penilaian: 

Skor maksimal = 24 

Skor akhir = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan nilai rata-rata keterampilan 

sosial siswa dapat disimpulkan hasil keseluruhan 

keterampilan sosial siswa dengan presentase yang 

ditunjukkan sebagai berikut:  

Presentase=
 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 𝑥 100 

 

Tabel 4.2 

Hasil Penelitian Keterampilan Sosial Siklus I 

Kategori 
Jumlah 

Siswa 
Presentase 

Sangat Baik 0 0% 

Skor ket.Sosial Predikat 

3, 1 - 4, 00 
(SB) Sangat 

Baik  

2, 1 - 3, 00 (B) Baik 

1, 1 - 2, 00 
(KB) Kurang 

Baik 

< 1. 00 
(TB) Tidak 

Baik 
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Baik 3 25% 

Kurang Baik 7 58% 

Tidak Baik 2 17% 

Jumlah 12 100% 

 

Tabel 4.3 

Data Hasil Belajar Siswa Siklus I3 

No. Nama Nilai 

KKM 75 

Tuntas 
Tidak 

Tuntas 

1 Abdul Rosyid 85   

2 
Airlangga Al 

Maghrobi 
45   

3 
Aurellia 

Cahyanianti 
80   

4 
Hanafis Zahra 

Zaiyani 
55   

5 
Hesti Minda 

Mura 
60   

6 Khanaya 80   

                                                           
3 Hasil observasi terstruktur tanggal 15 April 2019 di kelas V 

SDN 1 Mlarak. 
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Larasati 

7 
Safira Dewi 

Ariyanti 
85   

8 
Sinta Marwatul 

Fatmala 
55   

9 
Siska Rindi 

Lisnawati 
70   

10 

Wahyunda 

Mimaniska 

Mukti 

65   

11 
Yusron Ridwan 

Hidayat 
40   

12 
Tsabit Sabda 

Adil 
50   

Jumlah 770 

Rata-Rata 64,1 

 

Keteranagan: 

Tuntas  = Siswa sudah memnuhi KKM 

Tidak Tuntas = Siswa belum memenuhi KKM 

Berdasarkan paparan data dalam tabel diatas, 

data menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil tes 

akhir siklus I dapat disimpulkan hasil keseluruhan 

hasil belajar siswa dalam muatan IPS dengan 

presentase yang tunjukkan sebagai berikut: 
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Presentase=    
 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 𝑥 100 

 

Tabel 4.4 

Hasil Penelitian Hasil Belajar Siswa Siklus I 

Kategori 
Jumlah 

Siswa 
Presentase 

Tuntas 4 33% 

Tidak Tuntas 8 67% 

Jumlah 12 100% 

 

d. Refleksi (Reflecting) 

Pembelajaran dengan menerapkan metode 

pembelajaran NHT pada muatan IPS kelas V di 

SDN 1 Mlarak pada siklus I belum mencapai hasil 

yang memuaskan/ maksimal. Berdasarkan data 

yang diperoleh dari hasil penelitian tindakan kelas, 

peneliti menyimpulkan pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran siklus I bekum memberikan dampak 

yang baik. Dapat dilihat dari perolehan hasil 

observasi keterampilan sosial dari kategori baik 

25%, kategori kurang baik 58%, dan kategori tidak 

baik sebanyak 17%. Adapun hasil belajar kognitif 

siswa melalui tes akhir siklus I menunjukkan 

bahwa siswa yang memperoleh nilai tuntas di atas 
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KKM sebanyak 4 siswa atau 33%, sedangkan siswa 

tidak tuntas sebanyak 8 siswa atau 67% 

memperoleh nilai di bawah KKM dengan jumlah 

770 dan rata-rata 64,1.  

Merujuk pada analisis data pada hasil 

observasi keterampilan sosial dan hasil belajar yang 

diperoleh siswa pada siklus I belum mencapai 

kriteria keberhasilan, karena jumlah siswa yang 

memperoleh nilai hasil belajar secara klasikal 

belum mencapai 80% sesuai dengan kriteria 

keberhasilan. Maka perlu diadakan tindakan 

selanjutnya untuk mencapai kriteria keberhasilan 

tindakan melalui tindakan perbaikan yang 

dilaksanakan pada siklus II. 

2. Siklus II 

Berdasarkan hasil refleksi sikus I, maka 

dilaksanakan perbaikan pembelajaran pada siklus II. 

Siklus lanjutan ini dilakukan berkelanjutan setelah 

siklus I dengan menerapkan model pembelajaran NHT 

dan memaparkan (a) Perencanaan (Planning), (b) 

Tindakan (Acting), Observasi (Observing), Refleksi 

(Reflecting) adalah sebagai berikut: 

a. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan pada siklus II ini, peneliti 

menyusun perencanaan dengan mempersiapkan 

segala perlengkapan yang akan digunakan dalam 

tahapan pelaksanaan tindakan penelitian. 

Perncanaan-perencanaan yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 
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1) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) muatan IPS sesuai kompetensi inti, 

kompetensi dasar, indikator, dan tujuan 

pembelajaran yang akan diajarkan menggunakan 

metode pembelajaran NHT yang mencakup 

kegiatan awal inti sampai akhir. 

2) Hand out materi yang akan diajarkan. 

3) Membuat media penunjang penerapan metode 

NHT berupa nomor dikepala sejumlah siswa. 

4) Menyusun lembar observasi keterampilan sosial 

yang akan digunakan untuk mengetahui tingkat 

keterampilan sosial siswa di kelas.   

5) Menyusun lembar tes akhir siklus dan membuat 

rubrik penskoran untuk mengetahui tingkat hasil 

belajar siswa. 

b. Tindakan (Acting) 

Setelah menyusun perencanaan, dilanjutkan 

tahahapan pelaksanaan tindakan. Adapun langkah-

langkah kegiatan pembelajaran penelitian tindakan 

pada siklus I adalah: 

1) Kegiatan awal 

a) Guru mengawali kegiatan pembelajaran 

dengan salam, berdoa dan mengecek 

presentasi 

b)  Guru memastikan siswa siap mengikuti 

pembelajaran dan melakukan apersepsi. 

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

pembahasan tentang materi yang akan 

dicapai. 
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2) Kegiatan inti 

a) Guru menjelaskan materi tema 8 yaitu 

“Lingkungan Sahabat Kita” sub tema 1 

“Manusia dan Lingkungan” pembelajaran 4 

tentang keragaman usaha masyarakat sekitar 

yang memanfaatkan sumber daya alam jenis 

pertanian dan perkebunan.  

b) Guru memberikan pancingan pertanyaan 

yang telah disiapkan sesuai penjelasan 

materi. 

c) Siswa dibagi menjadi 3 kelompok kecil yang 

setiap kelompok terdiri dari 4 anggota serta 

setiap siswa mengenakan nomor kepala yang 

setiap kelompok memiliki warna nomor yang 

berbeda. 

d) Guru membagikan lembar soal kepada setiap 

siswa. 

e) Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

langkah-langkah dalam pelaksanaan metode 

pembelajaran NHT dan aturan mainnya. 

f) Siswa dalam kelompok menggunakan nomor 

dikepala dan mulai mengerjakan tugas 

berdiskusi dan menyelesaikan permasalahan 

atau soal secara berkolaborasi dalam 

kelompoknya untuk memastikan semua 

anggota memahami dan dapat menjawab 

semua pertanyaan yang ada di lembar soal 

kareana nantinya akan ditunjuk nomor 

berwarna secara acak. 
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g) Guru memeriksa kegiatan siswa dan 

memberikan bimbingan. 

h) Diakhiri dengan menunjuk nomor dengan 

warna tertentu untuk menjawab soal yang 

dipilih, begitu seterusnya hinggalembar soal 

terjawab semua. 

i) Guru memberikan klarifikasi dan menguatan 

hasil jawaban dan tanggapan siswa. 

3) Kegiatan akhir 

a) Guru melakukan test kemampuan masing-

masing peserta didik berupa lembar soal. 

b) Guru menanyakan materi tentang yang 

mereka pelajari hari ini dan menanyakan 

materi apa yang belum dipahami.  

c) Guru dan siswa menyimpulkan tentang 

kegiatan pembelajaran hari ini, 

d) Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

mengajak siswa berdoa. 

c. Observasi (Observing) 

Kegiatan observasi ini dialakukan 

mengetahui hasil pengamatan keterampilan sosial 

dan hasil belajar siswa pada muatan IPS 

pembelajaran 3 tentang pekerjaan di sekitar kita 

yang lebih spesifik yaitu perdagangan, industri, dan 

jasa dengan menggunakan metode pembelajaran 

NHT di kelas V SDN 1 Mlarak. Adapun data hasil 

penelitian tindakan kelas pada siklus II tentang 

keterampilan sosial dan hasil belajar dapat dilihat 

pada table dibawah ini: 
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Tabel 4.5 

Data Hasil Observasi Keterampilan Sosial Siswa  

Siklus II4 

No Nama Siswa 
Aspek yang Dinilai 

f 
 

Ket. A B C D E F 

1 Abdul Rosyid 4 2 4 3 3 4 20 SB 

2 
Airlangga Al 

Maghrobi 
2 2 2 3 3 2 14 B 

3 
Aurellia 

Cahyanianti 
3 3 2 2 3 2 15 B 

4 
Hanafis Zahra 

Zaiyani 
2 2 2 2 2 2 12 KB 

5 
Hesti Minda 

Mura 
3 2 2 2 2 2 13 B 

6 
Khanaya 

Larasati 
3 2 2 2 3 2 14 B 

7 
Safira Dewi 

Ariyanti 
4 4 2 4 2 4 20 SB 

8 
Sinta Marwatul 

Fatmala 
3 4 4 3 4 2 20 SB 

9 
Siska Rindi 

Lisnawati 
2 4 2 2 2 2 14 B 

                                                           
4 Hasil observasi terstruktur tanggal 18 April 2019 di kelas V 

SDN 1 Mlarak. 
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10 

Wahyunda 

Mimaniska 

Mukti 

3 2 3 2 2 3 15 B 

11 
Yusron Ridwan 

Hidayat 
2 3 2 2 2 2 13 B 

12 
Tsabit Sabda 

Adil 
2 2 2 2 2 2 12 KB 

 

Keterangan: 

A = Siswa mampu bergiliran/berbagi dalam kelompok 

B = Siswa mampu menghargai/menghormati 

C = Siswa mampu membantu/menolong orang lain 

D = Siswa mampu mengikuti petunjuk 

E = Siswa mampu menyampaikan pendapat 

F = Siswa mampu menerima 

pendapat 

Keterangan Penilaian : 

1 = Tidak Mampu 

2 = Belum Mampu 

3 = Mampu 

4 = Sudah Mampu 

Kriteria Penilaian: 

Skor maksimal = 24 

Skor akhir= 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 4 

 

Skor ket.Sosial Predikat 

3, 1 - 4, 00 
(SB) Sangat 

Baik  

2, 1 - 3, 00 (B) Baik 

1, 1 - 2, 00 
(KB) Kurang 

Baik 

< 1. 00 
(TB) Tidak 

Baik 



64 
 

 

Berdasarkan nilai rata-rata keterampilan 

sosial siswa dapat disimpulkan hasil keseluruhan 

keterampilan sosial siswa dengan presentase yang 

ditunjukkan sebagai berikut:  

Presentase=    
 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 𝑥 100 

 

Tabel 4.6 

Hasil Penelitian Keterampilan Sosial Siklus II 

Kategori 
Jumlah 

Siswa 
Presentase 

Sangat Baik 3 25% 

Baik 7 58% 

Kurang Baik 2 17% 

Tidak Baik 0 0% 

Jumlah 12 100% 
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Tabel 4.7 

Data Hasil Belajar Siswa Siklus II5 

No. Nama Nilai 

KKM 75 

Tuntas 
Tidak 

Tuntas 

1 Abdul Rosyid 90   

2 
Airlangga Al 

Maghrobi 
60   

3 
Aurellia 

Cahyanianti 
90   

4 
Hanafis Zahra 

Zaiyani 
82   

5 
Hesti Minda 

Mura 
78   

6 
Khanaya 

Larasati 
80   

7 
Safira Dewi 

Ariyanti 
90   

8 
Sinta Marwatul 

Fatmala 
76   

9 
Siska Rindi 

Lisnawati 
80   

                                                           
5 Hasil observasi terstruktur tanggal 18 April 2019 di kelas V 

SDN 1 Mlarak. 
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10 

Wahyunda 

Mimaniska 

Mukti 

78   

11 
Yusron Ridwan 

Hidayat 
88   

12 
Tsabit Sabda 

Adil 
68   

Jumlah 960 

Rata-Rata 80 

Keteranagan: 

Tuntas   = Siswa sudah memnuhi KKM 

Tidak Tuntas = Siswa belum memenuhi KKM 

Berdasarkan paparan data dalam tabel diatas, 

data menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil tes 

akhir siklus I dapat disimpulkan hasil keseluruhan 

hasil belajar siswa dalam muatan IPS dengan 

presentase yang tunjukkan sebagai berikut: 

Presentase=    
 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 𝑥 100 

 

Tabel 4.8 

Hasil Penelitian Hasil Belajar Siswa Siklus II 

Kategori 
Jumlah 

Siswa 
Presentase 
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Tuntas 10 83% 

Tidak Tuntas 2 17% 

Jumlah 12 100% 

d. Refleksi (Reflecting) 

Pembelajaran dengan menerapkan metode 

pembelajaran NHT pada muatan IPS kelas V di 

SDN 1 Mlarak pada siklus I belum mencapai hasil 

yang memuaskan/ maksimal. Berdasarkan data 

yang diperoleh dari hasil penelitian tindakan kelas, 

peneliti menyimpulkan pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran siklus I bekum memberikan dampak 

yang baik. Dapat dilihat dari perolehan hasil 

observasi keterampilan sosial dari kategori sangat 

baik 25%, kategori baik 58%, dan kategori kurang 

baik sebanyak 17%. Adapun hasil belajar kognitif 

siswa melalui tes akhir siklus II menunjukkan 

bahwa siswa yang memperoleh nilai tuntas di atas 

KKM sebanyak 10 siswa atau 83%, sedangkan 

siswa tidak tuntas sebanyak 2 siswa atau 17% 

memperoleh nilai di bawah KKM dengan jumlah 

960 dan rata-rata 80.   

Hasil analisis data perolehan diatas, pada 

siklus II menunjukkan bahwa metode pembelajaran 

NHT dapat meningkatkan keterampilan sosial dan 

hasil belaja IPS siswa kelas V SDN 1 Mlarak. 

Peneliti menyilpulkan kegiatan pembelajaran telah 

mencapai kriterian keberhasilan tindakan, sehingga 
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tidak perlu dilakukan perbaikan pada tindakan 

berikutnya. 

C. Proses Analisis Data 

Penelitian memaparkan analisis data dua siklus 

sebagai hasil penelitian dalam proses pebelajaran dengan 

metode NHT pada muatan IPS dengan tabel, sebagai 

berikut: 

1. Siklus I 

Dalam kegiatan pembelajaran siklus pertama, 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah 

perencanaan, tindakan, observasi dan reflkesi. 

Berdasarkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan, 

diperoleh dua jenis data yaitu keterampilan sosial dan 

hasil belajar siswa. Dapat dilihat dari hasil observasi 

keterampilan sosial kategori “Baik” dengan jumlah 3 

siswa dengan presentase 25%, siswa yang berada pada 

kategori “Kurang Baik” 5 siswa dengan presentase 

58%, dan 2 siswa berada pada kategori “Tidak  Baik” 

dengan presentase 17%. Begitu juga dengan hasil 

belajar siswa yang “Tuntas” sebanyak 4 siswa 

dengan presentase 33%, adupun siswa yang “Tidak 

Tuntas” sebanyak 8 siswa dengan presentase 67%. 

Dari data perolehan di atas, maka peneliti akan 

melakukan perbaikan pada siklus II. 

2. Siklus II 

Dalam kegiatan pembelajaran siklus kedua, 

kegiatan pembelajaran juga dilakukan sama dengan 

siklus pertama yaitu perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. Dari hasil pengamatan 
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siklus II terjadi peningkatan baik dalam 

keterampilan sosial dan hasil belajar siswa. Hal ini 

dibuktikan pada hasil observasi keterampilan sosial 

pada siklus I yang semula tidak ada yang berada 

pada kategori “Sangat Baik” namun pada siklus II 

menunjukkan peningkatan keterampilan sosial 

siswa sebanyak 3 siswa dengan presentase 25%, 

adapun pada kategori “Baik” yang semula 25% 

pada siklus II meningkat menjadi 58%, dan pada 

kategori “Kurang Baik” yang semula pada siklus I 

sebanyak 58% menurun menjadi  dengan 

presentase 17%. Hal tersebut menunjukkan 

keterampilan sosial siswa sudah berkembang dan 

terbentuk kembali. Begitu juga dengan hasil belajar 

siswa yang “Tuntas” pada siklus I semula 33% 

meningkat menjadi 83% pada siklus II ini. Hasil 

presentase keterampilan sosial dan hasil belajar 

siswa tersebut mencapai keberhasilan tindakan, 

sehingga tidak perlu dilanjutkan tindakan perbaikan 

selanjutnya. 

D. Pembahasan 

Penelitian Tindakan Kelas yang terjadi pada 

kegiatan pembelajaran siklus I sudah terlaksana dengan 

baik sesuai perencanaan, tetapi  ada beberapa siswa yang 

belum mengerti apa maksut belajar menggunakan 

metodepembelajaran Number Head Together (NHT), 

karena biasanya guru kelas hanya menggunakan metode 

ceramah saja. Hasil analisis keterlaksanaan observasi 

keterampilan sosial dan hasil belajar siswa pada siklus I 
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sudah menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa, 

namun perlu melanjutkan ke siklus II untuk mencapai 

ketuntasan kriteria keberhasilan tindakan. 

Perbaikan tindakan dilakukan pada siklus II, siswa 

merasa senang belajar menggunakan metode 

pembelajaran NHT karena menarik. Hal ini dibuktikan 

ketika penerapan metode NHT siswa ikut serta berperan 

aktif dalam proses pembelajaran, seperti halnya diskusi, 

bertanya dengan sebaya, dan mengerjakan tugas sesuai 

dengan instruksi guru dengan demikian pembelajaran 

terasa tersampaikan dengan maksimal. Artinya pada 

penerapan metode NHT pada pemebelajaran IPS semua 

siswa berkesempatan untuk berkolaborasi dengan teman 

yang beragam di kelas, berkomunikasi, dan bekerjasama. 

Pada bagian ini, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa keterampilan sosial siswa pada muatan IPS 

melalui menerapkan metode pembelajaran NHT kelas V 

SDN 1 Mlarak memperlihatkan hasil yang memuaskan 

sehingga sesuai dengan yang diharapkan oleh guru, baik 

keterampilan sosial maupun hasil belajar. Data 

perbandingan dalam dua siklus ini dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

1. Keterampilan Sosial 

 

Table 4.9 

Perbandingan Hasil Penelitian Keterampilan 

Sosial 

Kategori Siklus I Siklus II 
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Frekuensi Persentase Frekuensi Presentase 

Sangat 

Baik 
0 0% 3 25% 

Baik 3 25% 7 58% 

Kurang 

Baik 
7 58% 2 17% 

Tidak 

Baik 
2 17% 0 0% 

Dapat dilihat dari tabel diatas, keterampilan 

sosial dengan menerapkan metode pembelajaran NHT 

ada peningkatan dari siklus I sampai siklus II. Dari 

hasil penelitian tindakan kelas dapat diketahui bahwa 

dari jumlah 12 siswa diperoleh hasil dari kategori 

sangat baik yang semula tidak ada siswa yang 

menunjukkan keterampilan sosialnya, pada siklus II 

bertambah 25%, kategori baik dari 25% meningkat 

menjadi 58%, dan pada kategori kurang baik dari 58% 

menjadi 17%, dan pada kategori tidak baik yang 

semula ada 2 siswa dengan presentase 17%, pada 

siklus II menunjukkan perubahan yang baik. Itu 

menunjukkan bahwa keterampilan sosial siswa dalam 

belajar meningkat. 

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa 

penerapan metode pembelajaran NHT dapat 

meningkatkan keterampilan sosial siswa. Dari 

keseluruhan keterampilan sosial dapat dilihat dari 

grafik berikut: 
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Gambar 4.10 

Komparasi Hasil Keterampilan Sosial 

 

2. Hasil Belajar 

Table 4.11 

Perbandingan Hasil Belajar Siswa 

Kategori 
Siklus I Siklus II 

Frekuensi Persentase Frekuensi Presentase 

Tuntas 4 33% 10 83% 

Tidak 

Tuntas 
8 67% 2 17% 

Penelitian Tindakan Kelas yang terjadi pada 

siklus I dalam menerapkan metode pembelajaran NHT 

hasil belajar siswa belum mencapai ketuntasan 

keberhasilan tindakan adalah ≥80%. Hal ini 
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menyebabkan hasil belajar tidak maksimal sehingga 

hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan.  

Perbaikan terjadi pada siklus II dan terjadi 

peningkatan dalam hasil belajar IPS siswa. Dari 12 

siswa yang semula hanya 4 siswa atau 33% yang 

tuntas meningkat menjadi 10 siswa atau 83%. Jadi 

dapat diambil kesimpulan bahwa metode 

pembelajaran NHT ini dapat meningkatkan hasil 

belajar IPS siswa kelas V. Keseluruhan hasil belajar 

berikut dapat dilihat dari gambar grafik berikut ini:  

 

 
Gambar 4.12 

Komparasi Hasil Belajar 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di kelas V 

SDN Mlarak dengan menerapkan metode pembelajaran 

Number Head Together (NHT) untuk meningkatkan 

keterampilan sosial dan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan metode pembelajaran NHT dapat 

meningkatkan keterampilan sosial dalam 

pembelajaran IPS pada siswa kelas V di SDN 1 

Mlarak. Dari hasil penelitian tindakan kelas dapat 

diketahui bahwa dari jumlah 12 siswa diperoleh hasil 

dari kategori “sangat baik” yang semula tidak ada 

siswa yang menunjukkan keterampilan sosialnya, 

pada siklus II bertambah 25%, kategori “baik” dari 

25% meningkat menjadi 58%, dan pada “kurang 

baik” dari 58% menjadi 17%, dan pada kategori 

“tidak baik” pada siklus II sudah tidak ada lagi. Itu 

menunjukkan bahwa keterampilan sosial siswa dalam 

belajar meningkat. 

2. Penerapan metode pembelajaran NHT dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V di SDN 1 

Mlarak terlihat 12 siswa yang semula hanya 4 siswa 

atau 33% yang tuntas meningkat menjadi 10 siswa 

atau 83% pada siklus II. Jadi dapat diambil 

kesimpulan bahwa model pembelajaran NHT ini 

dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas V. 



75 
 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti 

mempunyai beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi siswa 

Hasil penelitan ini diharapkan siswa 

memperoleh mata pelajaran IPS melalui model 

pembelajarn NHT agar memudahkan siswa 

memahami materi IPS. 

2. Bagi guru 

Hasil penelitian model pembelajaran NHT dapat 

dijadikan sebagai acuan guru dalam menggunakan 

model-model pembelajaran tematik terpadu khususnya 

materi IPS maupun materi lainnya yang cocok 

menggunakan model pembelajaran IPS. 

3. Kepala sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan kepala sekolah 

dapat menjadikan penelitian yang menggunakan 

model pembelajaran ini sebagai sumber solusi atau 

masukan untuk meningkatkan mutu dan tujuan 

pendidikan di sekolah. 

4. Bagi peneliti yang akan datang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

acuan bagi peneliti selanjutnya sehingga peneliti 

selanjutnya mendapatkan bahan informasi atau 

sebagai bahan perbandingan untuk melakukan 

penelitian yang sejenis. 
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