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Masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu mengenai upaya meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT). Tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini yaitu untuk menganalisis peningkatan aktivitas dan hasil belajar 

siswa dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT) pada pelajaran IPS di kelas X.1 SMK Bakauheni Lampung 

Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) yang terdiri dari tiga siklus dari masing-masing siklus meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik tes dan observasi. Hasil penelitian yang diperoleh dapat 

disimpulkan bahwa upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) 

pada pelajaran IPS di kelas X.1 SMK Bakauheni Lampung Selatan selalu 

mengalami peningkatan untuk setiap siklusnya. Berdasarkan hasil penelitian 

sebagai berikut. 

1. Model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) pada siswa kelas X.1 

SMK Bakauheni dapat meningkatkan aktivitas belajar Siswa pada setiap 

siklusnya. pada siklus I pertemuan pertama sebesar 55,88%  dan pada siklus I 

pertemuan kedua sebesar 61,76%, siklus II pertemuan sebesar 73,52%  dan 

siklus II pertemuan kedua sebesar 79,41% dan siklus III pertemuan sebesar 

85,29% dan siklus III pertemuan kedua sebesar 94,12%. 

2. Model pembelajaran Numbered Head Together (NHT)pada Siswa kelas X.1 

SMK Bakauheni dapat meningkatkan hasil belajar Siswa. Persentase 

ketuntasan kelas dan nilai rata-rata kelas pada siklus I menunjukan persentase 

ketuntasan sebesar 61,76% pada siklus II mengalami peningkatan dengan 



persentase ketuntasan sebesar 76,47%  dan pada siklus III mengalami 

peningkatan dengan persentase ketuntasan sebesar 91,18%. 
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