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Masalah penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar IPS siswa kelas V SDN 06 

Metro Barat yang menunjukkan bahwa 17 siswa (65,38%) belum mencapai KKM 

yang ditetapkan yaitu 65. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis, 

mendeskripsikan dan mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dengan 

menerapkan model cooperative learning tipe numbered head together 

menggunakan media grafis. Jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas yang 

dilaksanakan sebanyak 2 siklus dengan tahapan setiap siklus, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Alat pengumpulan data berupa lembar 

observasi dan soal tes. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif 

dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model 

cooperative learning tipe numbered head together menggunakan media grafis 

pada pembelajaran IPS dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nilai hasil belajar 

siswa pada siklus I yaitu 64,68 dan meningkat sebesar 9,85 menjadi 75,53 pada 

siklus II. Persentase ketuntasan hasil belajar pada siklus I  61,53%  (kategori 

cukup baik) dan meningkat menjadi 84,46% (kategori sangat baik) pada siklus II.  

 

 

Kata kunci:  numbered head together, media grafis, hasil belajar, IPS. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mencetak seseorang menjadi 

generasi yang berkualitas dan berdaya saing, melalui pendidikan manusia 

dapat menemukan hal-hal baru yang dapat dikembangkan dan diperoleh 

untuk menghadapi tantangan yang ada sesuai perkembangan zaman. Upaya 

untuk meningkatkan mutu pendidikan  antara lain dengan perbaikan mutu 

belajar mengajar yang tidak hanya sekedar menyampaikan materi 

pembelajaran saja, tetapi juga menanamkan nila-nilai moral dan akhlak yang 

mulia.  Pendidikan juga dapat menjadi kekuatan untuk melakukan perubahan 

suatu kondisi menjadi lebih baik.  

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pasal 1 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terncana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat dan negara.  

 

Salah satu faktor yang paling mendukung dalam proses pendidikan 

adalah sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang di 

dalamnya ada guru, siswa, tujuan dan isi pembelajaran, metode serta sarana 

dan prasarana merupakan hal-hal yang dapat menentukan keberhasilan suatu 
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proses pendidikan yang ditandai dengan berhasilnya proses pembelajaran. 

Suatu proses pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila siswa dapat 

memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru, dan 

mendapatkan hasil belajar yang diharapkan. Hal ini ditinjau dari proses 

apabila sebagian besar perserta didik terlibat secara aktif, baik fisik, mental 

maupun sosial dalam proses pembelajaran, menunjukan antusias belajar yang 

tinggi, serta percaya diri. Penerapan pembelajaran melalui kelompok kecil 

yang saling berkerja sama, melibatkan siswa secara aktif diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa khususnya pada mata 

pelajaran Ilmu Pendidikan Sosial. 

Pendidikan IPS  adalah salah satu mata pelajaran yang dapat 

memberikan wawasan pengetahuan yang luas mengenai masyarakat lokal 

maupun global sehingga mampu hidup bersama-sama dengan masyarakat 

lainnya. Susanto (2013:144) Mata pelajaran IPS di SD merupakan mata 

pelajaran yang mempelajari manusia dalam semua aspek kehidupan dan 

interaksinya dalam masyarakat. Tujuan pembelajaran IPS tentang kehidupan 

masyarakat manusia dilakukan secara sistematik.  Peranan IPS sangat penting 

untuk mendidik siswa mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan 

agar dapat mengambil bagian secara aktif dalam kehidupannya kelak sebagai 

anggota masyarakat dan warga negara yang baik. Tujuan ini memberikan 

tanggung jawab yang berat bagi guru untuk menggunakan banyak pemikiran 

dan energi agar dapat mengajarkan IPS dengan baik.  

Guru yang inovatif selalu dapat menciptakan ide baru dalam 

pembelajaran agar setiap pembelajaran mengajak siswa secara aktif, sehingga 



3 

 

guru mengatahui kesulitan yang dialami siswa dan mencari solusi 

pemecahannya, selalu mengupayakan strategi pembelajaran yang dapat 

mengembangkan kegiatan pembelajaran sehingga siswa dapat memperoleh 

manfaat dari proses maupun hasil belajarnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti 

pada guru kelas V di SDN  06  Metro Barat pada tanggal 5 dan 7  Desember 

2015, diketahui  bahwa  terdapat beberapa kekurangan dalam proses 

pembelajaran, salah satunya adalah belum tercapainya Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) terutama pada pembelajaran IPS. Dengan jumlah siswa 26 

orang dan hanya 9 orang siswa atau 35% yang telah mencapai KKM dan 

sebanyak 17 orang siswa atau 65% belum tuntas. KKM yang ditentukan pada 

pembelajaran IPS di SD Negeri 06 Metro Barat adalah 65. Meskipun siswa 

telah tuntas dengan memenuhi  nilai KKM, nilai tersebut  masih terbilang 

rendah karena belum sesuai dengan pedoman penyusunan KTSP pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah dari BNSP yang menyatakan bahwa target 

ketuntasan secara nasional yang di harapkan yaitu mencapai nilai minimal 75 

(BNSP, 2006:12). Oleh karena itu sekolah hendaknya dapat memulai dari 

kriteria ketuntasan minimal di bawah target nasional kemudian ditingkatkan 

secara bertahap. 

Rendahnya hasil beajar siswa disebabkan beberapa hal yaitu 

penyampaian materi ajar masih terpaku pada buku yang digunakan. Selain 

itu, sebagian siswa kurang berpartisipasi aktif hal ini ditunjukan dengan 

adanya siswa yang tidak percaya diri dalam memberikan pendapat, kurangnya 

rasa kebersamaan antar teman, siswa tidak terbiasa bekerja sama dengan 



4 

 

teman, takut untuk bertanya, siswa tidak terbiasa dengan adanya perbedaan 

hal ini ditunjukan dengan ada siswa yang mengganggu dan tidak menghargai 

teman yang berbeda pendapat. Guru masih mendominasi kegiatan 

pembelajaran di kelas, dan belum menggunakan media yang bervariasi 

sehingga pembelajaran yang dilaksanakan belum menampakkan adanya hasil 

yang optimal. Oleh karena itu, perlu adanya upaya perbaikan pada cara 

mengajar guru sehingga akan berdampak pada peningkatan hasil belajar 

siswa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan inovasi 

pembelajaran yaitu dengan menerapkan model pembelajaran cooperative tipe 

Numbered Head Together. 

Model cooperative learning tipe Numbered Head Together adalah 

pembelajaran yang mengutamakan ada banyak kelompok kecil dalam 

pembelajaran, serta menuntut siswa agar bekerja sama dan berinteraksi 

sesama anggota kelompok dalam memahami materi, memberikan pendapat 

pada jawaban terhadap tugas dalam kelompok.  Cooperative Learning tipe 

Numbered Heads Together (NHT) merupakan salah satu tipe pembelajaran 

cooperative yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan 

penguasaan akademik. 

Model  Cooperative Learning Numbered Head Together juga dapat 

meningkatkan rasa percaya diri siswa menjadi lebih tinggi,  menumbuhkan 

cara berpikir kritis, dan memungkinkan siswa belajar secara aktif, kerja sama, 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling bertukar pendapat, 

meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi, menghargai adanya 
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perbedaan. Trianto (2010 : 82) bahwa model cooperative learning  tipe 

Numbered Head Together di rancang untuk mempengaruhi pola interaksi 

siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional. Model 

pembelajaran  cooperative tipe Numbered Head Together melibatkan lebih 

banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup, dalam suatu pelajaran 

dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. Penerapan 

model pembelajaran ini dalam pembelajaran IPS memungkinkan keterlibatan 

total semua siswa berperan aktif, dalam proses pembelajaran yang sangat baik 

untuk meningkatkan tanggung jawab individu dalam kelompok, siswa dapat 

berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman-teman sekelasnya, kerja sama, 

menghargai adanya perbedaan, meningkatkan rasa percaya diri siswa, 

menyelesaikan permasalahan-permassalahan yang di berikan guru selama 

proses pembelajaran berlangsung, sehingga di harapkan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka, peneliti melakukan perbaikan 

pembelajaran pada hasil belajar dengan judul: “Penerapan Model Cooperative 

Learning Tipe Numbered Head Together Menggunakan Media Grafis Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SDN 06 Metro Barat Tahun 

Pelajaran 2015/2016.” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi 

masalah yang ada antara lain:    

1. Penyampaian materi ajar masih terpaku pada buku pelajaran yang 

digunakan. 



6 

 

2. Guru masih mendominasi pembelajaran sebagai sumber utama  

3. Penggunaan media pembelajaran belum maksimal dan bervariasi.  

4. Model pembelajaran yang diterapkan oleh guru belum maksimal sehingga 

hasil belajar siswa menjadi rendah. 

5. Pada pembelajaran siswa kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran 

6. Siswa tidak percaya diri dalam memberikan pendapat  

7. Siswa takut atau tidak berani  bertanya 

8. Siswa kurang menghargai dan tidak terbiasa dengan perbedaan. 

9. Siswa tidak bisa berkerja sama dengan teman sebaya. 

10. Hanya sedikit siswa yang menjawab pertanyaan dari guru. 

11. Rendahnya hasil belajar kelas V SDN 06 Metro Barat, ditunjukan pada 

pembelajaran IPS bahwa dari 26 orang siswa, hanya 9 orang siswa atau 

35% yang telah mencapai KKM yaitu 65 dan sebanyak 17 orang siswa 

atau 65% belum tuntas. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang dan identifikasi di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu “Bagaimanakah hasil belajar IPS dengan 

menerapkan model Cooperative Learning tipe Numbered  Head Together 

(NHT) menggunakan  media grafis pada siswa kelas V SDN 06 Metro 

Barat?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendekskripsikan,  

dan mengetahui peningkatan hasil belajar IPS melalui penerapan model 
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Cooperative Learning tipe Numbered Head Together menggunakan media 

grafis siswa kelas V di SDN 06 Metro Barat. 

 

E. Manfaat Hasil Penelitian 

Adapun hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi: 

1. Siswa 

Meningkatkan pemahaman pembelajaran IPS dengan menerapkan 

model Cooperative Learning tipe Numbered Head Together  

menggunakan Media Grafis pada kelas V SDN 06 Metro Barat, sehingga 

dapat meningkatkan hasil belaja IPS. 

2. Guru 

Proses pelaksanaan dan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 

masukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, serta 

menambah dan mengembangkan kemampuan guru dalam menerapkan 

model Cooperative Learning tipe Numbered Head Together 

menggunakan Media Grafis. 

3.  Sekolah 

Memberikan kontribusi dan saran yang berguna untuk peningkatan 

mutu sekolah melalui penerapan model pembelajaran cooperative tipe 

numbered head together dengan media grafis, sebagai bentik inovasi 

pembelajaran di SDN 06 Metro Barat. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Kajian Teori  

1. Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan proses perubahan yang dialami oleh manusia 

menuju ke arah yang lebih baik seperti pengetahuan, sikap, kebiasaan, 

pemahaman, keterampilan, daya pikir dan kemampuan-kemampuan 

yang lain. Morgan,dkk (Baharudin dkk., 2007: 14) bahwa belajar adalah 

perubahan tingkah laku yang relatif tetap dan terjadi sebagai latihan 

atau pengalaman. 

Sumantri (2015: 2) bahwa belajar  sebagai suatu perubahan 

perilaku yang relatif permanen dan dihasilkan dari pengalaman 

masa lalu ataupun pembelajaran yang bertujuan atau 

direncanakan. Pengalaman diperoleh seseorang dalam interaksi 

dengan lingkungan, baik yang tidak direncanakan maupun yang 

direncanakan sehingga menghasilkan perubahan yang bersifat 

relatif menetap. 

 

Hamalik dalam Susanto (2013: 3-4), bahwa belajar adalah 

memodifikasi atau memperteguh perilaku melalui pengalaman.  Belajar 

merupakan suatu proses perubahan tingkah laku individu atau 

seseorang melalui interaksi dengan lingkungannya.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan 

bahwa belajar adalah suatu perubahan tingkah laku yang relatif 
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permanen, perubahan tersebut terjadi sebagai latihan atau pengalaman 

yang diperoleh melalui interaksi dengan lingkungannya. 

 

b. Hasil Belajar 

Kegiatan akhir dalam pembelajaran adalah proses evaluasi yang 

digunakan untuk mengetahui hasil belajar. Salah satu indikator tercapai 

atau tidak suatu proses pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar 

yang dicapai oleh siswa. Hasil belajar merupakan suatu hasil yang 

diperoleh siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Susanto (2013: 

5) bahwa hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri 

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

sebagai hasil dari kegiatan belajar. Tingkat keberhasilan siswa dalam 

mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor 

yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran 

tertentu.  

Purwanto (2010: 46) hasil belajar adalah perubahan perilaku 

siswa akibat belajar. Perubahan perilaku disebabkan karena siswa 

mencapai penguasaan atas sejumlah bahan yang diberikan dalam proses 

belajar mengajar. Pencapaian itu didasarkan atas tujuan pengajaran 

yang telah ditetapkan. Hasil itu dapat berupa perubahan dalam aspek 

kognitif, afektif, maupun psikomotor. 

Bloom dalam Hernawan (2010: 9.29) bahwa hasil belajar 

mencakup kognitif, afektif, psikomotor. 

1. Ranah proses berfikir (cognitive domain) 

Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan 

mental (otak). Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut 
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aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah 

kognitif berhubungan dengan kemampuan berfikir, termasuk 

didalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, 

menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi Dalam 

ranah kognitif itu terdapat enam aspek atau jenjang proses berfikir, 

mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling 

tinggi. Keenam jenjang atau aspek yang dimaksud adalah: 

a. Pengetahuan/hafalan/ingatan (knowledge) 

b. Pemahaman (comprehension) 

c. Penerapan (application) 

d. Analisis (analysis) 

e. Sintesis (syntesis) 

f. Penilaian/penghargaan/evaluasi (evaluation) 

 

2. Ranah nilai atau sikap (affective domain) 

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan 

nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, 

minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa 

sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang 

telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil 

belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai 

tingkah laku. Ranah afektif menjadi lebih rinci lagi ke dalam lima 

jenjang, yaitu: 

a. Menerima (receiving) 

b. Merespon ( responding) 

c. Menilai (valuing)  

d. Organisasi (organization) 

e. Karakteristik (characterization by evalue or calue complex) 

 

3. Ranah keterampilan (psychomotor domain) 

Ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan 

keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang 

menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah psikomotor adalah 

ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, 

melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Hasil 

belajar ranah psikomotor tampak dalam bentuk keterampilan (skill) 

dan kemampuan bertindak individu. Hasil belajar psikomotor ini 

sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif 

(memahami sesuatu) dan dan hasil belajar afektif (yang baru 

tampak dalam bentuk kecenderungan-kecenderungan berperilaku). 

Hasi belajar kognitif dan hasil belajar afektif akan menjadi hasil 

belajar psikomotor apabila peserta didik telah menunjukkan 

perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang 

terkandung dalam ranah kognitif dan ranah afektif. 

 

Dalam konteks evaluasi hasil belajar, maka ketiga domain atau 

ranah itulah yang harus dijadikan sasaran dalam setiap kegiatan evaluasi 
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hasil belajar. Ketiga ranah tersebut menjadi obyek penilaian hasil belajar. 

Diantara ketiga ranah itu, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai 

oleh para guru disekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa  

Sudjana dalam Kunandar (2010 : 276), mengemukakan bahwa 

hasil belajar merupakan suatu akibat dari proses belajar dengan 

menggunakan alat pengukuran, yaitu berupa tes yang disusun secara 

terencana, baik tes tertulis, tes lisan maupun tes perbuatan. 

Berdasarkan uraian para ahli di atas, peneliti menyimpulkan 

bahwa hasil belajar dalam penelitian ini adalah adanya perubahan 

tingkah laku yang terjadi pada setiap siswa yang belajar setelah 

melaksanakan proses pembelajaran, perubahan tersebut meliputi aspek 

kognitif yaitu hasil belajar, aspek psikomotor, aspek afektif.  Dalam 

penelitian ini aspek yang ingin dicapai oleh penulis adalah aspek 

kognitif berupa kemampuan akademik siswa, aspek psikomotor yaitu 

keterampilan mengkomunikasikan dan keterampilan sosial, kemudian 

aspek afektif yaitu sikap kerja sama dan percaya diri. 

 

c. Kinerja Guru 

Guru sebagai seorang yang profesional bertugas sebagai 

pendidik, yang keprofesionalannya akan berimbas pada hasil belajar 

siswa. Dengan demikian, diharapkan guru terus menerus meningkatkan 

kinerjanya sehingga pembelajaran siswa berkualitas dan memberikan 

kontribusi yang maksimal terhadap tujuan pembelajaran. Berdasarkan 

Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, kinerja 
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guru adalah hasil penilaian terhadap proses dan hasil kerja yang dicapai 

guru dalam melaksanakan tugasnya. 

Susanto (2015:29) kinerja guru ialah prestasi, hasil, atau 

kemampuan yang dicapai atau diperlihatkan oleh guru dalam 

melaksanakan tugas pendidikan dan pembelajaran. Tugas guru sebagai 

pengajar mencakup kegiatannya merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, dan mengadakan penilaian terhadap 

pembelajaran tersebut. Rusman (2014 : 50) kinerja guru adalah kegiatan 

guru dalam proses pembelajaran, yaitu bagaimana seorang guru 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan 

menilai hasil belajar. 

Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari 

kemampuan seorang guru dalam penguasaan dan penerapan 

kompetensinya. Kemampuan yang harus dimiliki seorang guru telah 

disebutkan dalam Peratuan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik 

dan Kompetensi Guru, yaitu: kompetensi pedagogik, kepribadian, 

sosial, dan profesional.  

a) Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru diantaranya 

kompetensi pedagogik. Rusman (2011:54) berpendapat bahwa 

kompetensi pedagogis merupakan kemampuan guru dalam 23 

mengoptimalkan potensi siswa untuk mengaktualisasikan 

kemampuannya di kelas, dan guru juga harus mampu melakukan 
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kegiatan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan. Selanjutnya Rusman (2011:55) menjelaskan bahwa 

kriteria kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh guru, yaitu:  

1. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, 

moral, sosial, kultural, emosional dan intelektual.  

2. Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik.  

3. Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang 

pengembangan yang diampu.  

4. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.  

5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang 

mendidik.  

6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 

7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan 

peserta didik.  

8. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran..  

9. Melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 

Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran.  

 

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

pedagogik yang dimiliki oleh guru merupakan merupakan 

kompetensi kemampuan guru dalam mengoptimalkan potensi siswa 

melalui pengelolaan dan proses pembelajaran di kelas.  

b)  Kompetensi Kepribadian  

Guru sering dianggap sebagai sosok yang memiliki 

kepribadian ideal. Rusman (2011: 56) menjelaskan bahwa terdapat 

kriteria kompetensi kepribadian yang dimiliki guru, yaitu:  

1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan 

kebudayaan nasional Indonesia. 

2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, 

dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.  

3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa 

arif, dan berwibawa.  
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4. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa 

bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.  

5. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.  

 

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

kepribadian yang dimiliki oleh guru merupakan kompetensi 

pengembangan kepribadian yang berkaitan dengan kepribadian 

guru yang akan selalu ditiru oleh siswa.  

c) Kompetensi Sosial  

Guru di mata masyarakat merupakan panutan dan suri 

teladan yang patut dicontoh. Rusman (2011: 58) menjelaskan bahwa 

terdapat kriteria yang dimiliki guru dalam kompetensi sosial, yaitu:  

1. Bertindak objektif serta tidak diskriminatif kerena pertimbangan 

jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga 

dan status sosial ekonomi.  

2. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan 

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan 

masyarakat.  

3. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi 

lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.  

 

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi sosial 

merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang untuk 

berkomunikasi dan berhubungan dengan lingkungan sosial.  

d)  Kompetensi Profesional  

Kompetensi profesional kemampuan yang harus dimiliki 

guru dalam proses pembelajaran. Rusman (2011: 59) berpendapat 

bahwa terdapat kriteria yang dimiliki guru dalam kompetensi 

profesional yaitu:  

1. Menguasi materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu.  

2. Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif.  
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3. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan reflektif.  

4. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

berkomunikasi dan mengembangkan diri.  

5. Kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berpikir ilmiah 

untuk meningkatkan kinerja.  

 

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

profesional adalah kemampuan yang dimiliki oleh guru dalam hal 

penyelesaian tugas-tugas keguruan, baik dalam proses 

pembelajaran maupun administrasi yang berhubungan dengan 

kinerja yang ditampilkan. 

 

2. Model  pembelajaran  

a. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola 

yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di 

kelas. Model tersebut merupakan pola umum perilaku pembelajaran 

untuk mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Joice & Weil dalam Isjoni (2009 : 50) model pembelajaran 

adalah suatu pola atau rencana yang sudah direncanakan sedemikian 

rupa dan digunakan untuk menyusun kurikulum, mengatur materi 

pelajaran, dan memberi petunjuk kepada pengajar di kelasnya. 

Komalasari (2010:133) bahwa model pembelajaran pada dasarnya 

merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal samapai 

akhir yang disajikan secara khas oleh guru.  

Sejalan dengan pendapat Komalasari, Soekamto dalam Trianto  

(2010 : 22) bahwa model pembelajaran merupakan kerangka konseptual  
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yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu, dan berfungsi 

sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan pengajar dalam 

merencanakan aktivitas belajar mengajar. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan 

model pembelajaran merupakan suatu pola kegiatan pembelajaran yang 

sudah direncanakan dengan baik dalam melaksanakan kurikulum, 

mengatur materi pelajaran, dan memberi petunjuk kepada guru di dalam 

kelas. 

 

b. Model Cooperative Learning 

Model cooperative learning mengutamakan kerja sama dalam 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Pembelajaran 

cooperative adalah pembelajaran kelompok kecil siswa yang bekerja 

sama dalam satu tim untuk mengatasi suatu masalah, menyelesaikan 

sebuah tugas, atau mencapai satu tujuan bersama. 

Selanjutnya Lie dalam Isjoni (2009 : 16) cooperative learning 

adalah sistem pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bekerja sama dengan siswa lain dalam tugas-tugas yang 

terstruktur. Sejalan dengan hal tersebut Taniredja (2014 : 55) 

pembelajaran cooperative merupakan sistem pengajaran yang memberi 

kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama 

siswa dalam tugas-tugas terstruktur.  Sedangkan Hamdayama (2014 : 

64) menyatakan bahwa model cooperative learning adalah model 

pembelajaran dengan mengggunakan sistem pengelompokan atau tim 
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kecil yaitu anatara empat sampai enam orang yang memiliki latar 

belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, rasa atau suku yang 

berbeda. 

Berdasarkan dari uraiam di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa 

model cooperative learning adalah pembelajaran yang melibatkan 

siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda untuk saling bekerja 

sama dalam satu kelompok belajar untuk saling membantu sama lain 

dalam  belajar menyelesaikan suatu permasalahan, siswa dapat lebih 

aktif  sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan.  

 

c. Macam-macam Model Pembelajaran Cooperative 

Model pembelajaran cooperative merupakan model 

pembelajaran melalui kelompok kecil, model pembelajaran ini 

mempunyai beberapa jenis atau tipe, yaitu STAD (Student Teams 

Achievment Divisions), cooperative script, jigsaw, talking stick, two 

stay two stray. Isjoni (2007: 51) dalam pembelajaran kooperatif 

terdapat variasi model yang dapat diterapkan yaitu Student Team 

Achievement Division (STAD), Jigsaw (Tim Ahli), Group Investigation 

(GI), Think Pair Share (TPS), Numbered Head Together (NHT), Teams 

Games Tournament (TGT).  

Berdasarkan  model di atas, peneliti  memilih model 

pembelajaran yang akan diterapkan di kelas V SDN 06 Metro Barat 

pada mata pelajaran IPS adalah model Cooperative Learning tipe 

Numbered Head Together.  Model ini dapat menumbuhkan cara 

berpikir kritis siswa, dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk 
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mengoptimalkan kemampuan dalam memecahkan masalah yang 

diberikan guru, sehingga siswa menjadi lebih aktif, meningkatkan rasa 

percaya diri siswa, bekerja sama dalam kelompok, serta menumbuhkan 

sikap toleransi terhadap sesama. Model ini dapat diterapkan baik pada 

kelas rendah maupun kelas tinggi.  

 

3. Model Cooperative Learning tipe Numbered Head Together 

a. Pengertian Model Cooperative Learning tipe Numbered Head 

Together 

Model pembelajaran cooperative memiliki beberapa tipe, salah 

satunya adalah Numbered Head Together.  Model cooperative learning 

tipe numbered head together merupakan salah satu tipe pembelajaran 

cooperative yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang 

untuk memengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk 

meningkatkan penguasaan akademik. Slavin (2011 : 87) bahwa 

Numbered Head Together pada dasarnya varian dari diskusi kelompok 

yang dikembangkan untuk memastikan tanggung jawab individu dalam 

diskusi kelompok. 

Komalasari (2010 : 62) bahwa pada model pembelajaran 

Numbered Head Together setiap siswa diberi nomor kemudian dibuat 

suatu kelompok kemudian secara acak guru memanggil nomor dari 

siswa. Trianto (2010: 82-83) Numbered Head Together atau penomoran 

berpikir bersama adalah jenis  cooperative learning yang dirancang 

untuk memenuhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap 

struktur kelas tradisional. Numbered Head Together pertama kali 
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dikembangkan oleh Spenser Kagen pada tahun 1993, untuk melibatkan 

lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu 

pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran 

tersebut. 

Hamdayama (2014 : 175), Numbered Head Together adalah 

bagian dari model cooperative learnimg struktural, yang menekankan 

pada struktur-struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola 

interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan 

akademik.  

Berdasarkan pendapat para ahli  peneliti menyimpulkan 

Numbered Head Together adalah salah satu model pembelajaran 

cooperative  yang  mengharuskan setiap siswa anggota kelompok untuk 

saling bekerja, bertukar pikiran atau pendapat, saling menghargai 

adanya perbedaan atau toleransi antar sesama dan dalam 

pelaksanaannya guru memberi nomor pada setiap siswa dalam suatu 

kelompok. 

 

b. Manfaat Model Cooperative Learning tipe NHT 

Model pembelajaran kooperatif dalam pelaksanaanya di kelas 

memiliki manfaat sebagaimana dijelaskan oleh Ibrahim dalam 

Hamdayama (2014 : 177) berikut ini. 

1. Meningkatkan pencurahan waktu pada tugas. 

2. Rasa harga diri menjadi lebih tinggi. 

3. Penerimaan terhadap perbedaan individu menjadi lebih besar. 

4. Memperbaiki kehadiran. 

5. Perilaku mengganggu menjadi lebih kecil. 

6. Konflik antar pribadi berkurang. 

7. Sikap apatis berkurang. 
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8. Pemahaman yang lebih mendalam. 

9. Motivasi lebih besar. 

10. Hasil belajar lebih tinggi. 

11. Meningkatkan kebaikan budi, kepekan, dan toleransi. 

 

c. Langkah-langkah Model Cooperative Learning tipe NHT 

Langkah-langkah pembelajaran NHT menurut Hamdayama 

(2014:175) adalah sebagai berikut. 

a) Persiapan 

Dalam tahap ini guru menyiapkan rancangan dengan membuat 

Skenario Pembelajaran (SP), Lembar Kerja Siswa (LKS), yang 

sesuai dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT.  

b) Pembentukan Kelompok  

Dalam pembentukan kelompok disesuaikan dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. Guru membagi para siswa 

menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 5-6 orang 

siswa. Guru memberi nomor kepada setiap siswa dalam 

kelompok. 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 (pre-test) sebagai dasar 

dalam menentukan masing-masing kelompok.  

c) Tiap kelompok harus memiliki buku paket atau buku panduan 

Dalam pembentukan kelompok, tiap kelompok harus memiliki 

buku paket atau buku panduan agar memudahkan  siswa dalam 

menyelesaikan LKS atau masalah yang diberikan oleh guru. 

d) Diskusi masalah 

Dalam kerja kelompok, guru membagikan LKS kepada setiap 

siswa sebagai bahan yang akan dipelajari. Dalam kerja 

kelompok, setiap siswa berpikir bersama untuk 

mengggambarkan dan menyakinkan bahwa setiap orang 

mengetahui jawaban dari pertanyaan yang telah ada dalam LKS 

atau pertanyaan yang telah di berikan oleh guru. Pertanyaan 

dapat bervariasi, dari yangbersifat spesifik sampai yang bersifat 

umum.  

e) Memanggil nomor anggota atau pemberian jawaban 

Dalam tahap ini guru menyebut satu nomor dan para siswa dari 

tiap kelompok dengan nomor yang sama mengangkat tangan 

dan menyaiapkan jawaban kepada siswa di kelas.  

f) Memberi kesimpulan 

Guru bersama siswa menyimpulkan jawaban akhir dari semua 

pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang disajikan.  
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Trianto (2010 : 82) dalam mengajukan pertanyaan kepada 

seluruh kelas, guru menggunakan struktur empat fase sintaks NHT 

sebagai berikut. 

a) Penomoran 

Dalam tahap ini, guru membagi siswa ke dalam kelompok 5-6 

orang dan kepada setiap anggota kelompok diberi nomor 

antara 1 sampai 5. 

b) Mengajukan pertanyaan 

Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan 

dapat bervariasi. Pertanyaan dapat amat spesifik dan dalam 

bentuk kalimat tanya.  

c) Berfikir bersama  

Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan 

itu dan menyakinkan tiap anggota dalam anggota dalam timnya 

mengetahui jawaban tim.  

d) Menjawab 

Guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian siswa yang 

nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba 

untuk menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa 

langkah-langkah model cooperative learning tipe Numbered Head 

Together yaitu (1) siswa dibagi dalam kelompok kecil, masing-masing 

siswa dalam kelompok diberi nomor, dalam penelitian ini pembagian 

kelompok berdasarkan hasil mid semester ganjil. (2) guru memberikan 

LKS dan masing-masing kelompok mengerjakannya, (3) setiap 

kelompok berdiskusi untuk menemukan jawaban yang paling benar dan 

memastikan semua anggota kelompok mengetahui jawaban tersebut, (4) 

guru memanggil salah satu nomor dan siswa dengan nomor yang 

dipanggil melaporkan jawaban hasil diskusi kelompok mereka, (5) 

tanggapan dari teman yang lain, kemudian guru menunjuk nomor yang 
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lain secara acak, dan (6) siswa bersama dengan guru membuat 

kesimpulan dari kegiatan yang baru saja dilakukan tersebut. 

d. Kelebihan dan kekurangan  Model Cooperative Learning tipe NHT 

Sejalan dengan pendapat di atas, Hamdayama (2014 : 177-178) 

kelebihan dan kekurangan dari model cooperative learning tipe NHT. 

a. Kelebihan NHT 

Menggunakan model Cooperative Learning tipe NHT memiliki 

beberapa kelebihan, yaitu 1) melatih siswa untuk dapat bekerja 

sama dan menghargai pendapat orang lain, 2) melatih siswa untuk 

bisa menjadi tutor sebaya, 3) memupuk rasa kebersamaan, 4) 

membuat siswa menjadi terbiasa dengan perbedaan. 

b. Kelemahan NHT 

Dalam menggunakan model Cooperative Learning tipe NHT 

terdapat beberapa kelemahan yang harus diwaspadai, hal ini 

dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam 

pembelajaran, di antaranya: 1) siswa sudah terbiasa dengan cara 

konvensional akan sedikit kewalahan, 2) guru harus bisa 

memfasilitasi siswa, 3) tidak semua mendapat giliran. 

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan  kelebihan 

model Cooperative Learning tipe NHT, yaitu setiap siswa menjadi siap 

semua untuk mengikuti pembelajaran , melatih siswa untuk dapat 

bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain, siswa yang pandai 

dapat mengajari siswa yang kurang pandai, memupuk rasa 

kebersamaan. Sedangkan kelemahan model Cooperative Learning tipe 

NHT, yaitu memungkinan nomor kepala yang sudah maju di depan 

kelas akan dipanggil kembali oleh guru, dan tidak semua anggota 

kelompok dipanggil oleh guru maka solusinya jumlah soal pada LKS 

disesuaikan dengan jumlah siswa pada setiap kelompoknya. 
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4. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

a. Pengertian IPS 

Ilmu Pengetahuan Sosial atau yang sering disingkat IPS 

merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang mengkaji segala aspek 

sosial yang ada di dalam masyarakat. IPS merupakan mata pelajaran 

sosial yang sangat penting untuk diajarkan, dengan pembelajaran IPS 

maka siswa akan memiliki bekal untuk menghadapi kehidupan sosial 

dalam masyarakat. Trianto (2012 : 171) IPS merupakan integrasi dari 

berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, 

ekonomi, politik, hukum dan budaya. 

Sedangkan menurut Susanto (2013:141) pendidikan IPS 

merupakan bagian kurikulum di sekolah yang bertujuan untuk 

mendewasakan siswa supaya dapat mengembangkan pengetahuan, 

sikap, dan nilai-nilai dalam rangka berpartisipasi di dalam masyarakat, 

negara bahkan di dunia. Lebih lanjut, Sapriya, dkk (2007 : 3) bahwa 

IPS merupakan bidang ilmu yang mengkaji ilmu tentang aktivitas 

manusia dan mengintegrasikan materi dari cabang-cabang ilmu dengan 

menampilkan masalah sehari-hari di masyarakat. IPS dapat 

mengajarkan kepada siswa tentang pemecahan masalah sosial di 

sekelilingnya.  

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran IPS adalah integrasi dari beberapa cabang ilmu 

sosial, yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah 

sosial di masyarakat serta berperan serta dalam memecahkan masalah, 
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suatu proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan tujuan membekali 

siswa untuk hidup dalam masyarakat nantinya. Proses pembelajaran IPS 

dilaksanakan secara terpadu dan menyangkut aspek-aspek sosial dalam 

masyarakat. 

 

b. Karakteristik IPS 

IPS merupakan subjek materi dalam dunia pendidikan di negara 

kita yang diarahkan bukan hanya kepada pengembangan penguasaan 

ilmu-ilmu sosial, tetapi juga sebagai materi yang dapat menembangkan 

kompetensi dan tanggung jawab, baik sebagai individu, sebagai 

masyarakat maupun sebagai warga dunia. Manfaat yang diperoleh 

setelah mempelajari ilmu pengetahuan sosial disamping 

mempersiapkan diri untuk tujuan ke masyarakat, juga membentuk siswa 

sebagai anggota masyarakat yang baik dengan menaati peraturan yang 

berlaku dan turut pula mengembangkannya. Pembelajaran IPS memiliki 

karakteristik menurut Sapriya (2009 : 7) salah satu karakteristik social 

studies adalah bersifat dinamis, artinya selalu berubah sesuai dengan 

tingkat perkembangan masyarakat. 

Karakteristik mata pelajaran IPS menurut Susanto (2013 : 21) 

adalah sebagai berikut: 

a. Ilmu pengetahuan sosial merupakan gabungan unsur-unsur geografi, 

sejarah, ekonomi, hukum  dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, 

bahkan juga bidang humaniora, pendidikan dan agama. 

b. Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS dari struktur keilmuan 

geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi, yang dikemas sedemikian 

rupa sehingga menjadi pokok bahasan atau topik tertentu. 

c. Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS juga menyangkut 

berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan 

intersipliner. 
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d. Standar kompetensi dan kompetensi dasar dapat menyangkut 

peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab 

akibat, kewilayahan, adaptasi dan pengelolaan lingkungan, struktur, 

proses, dan masalah sosial serta upaya-upaya perjuangan hidup agar 

survive seperti pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, keadilan, dan 

jaminan keamanan.  

e. Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS menggunakan tiga 

dimensi dalam mengkaji dan memahami fenomena sisal serta 

kehidupan masyarakat.  

 

Supriatna dkk (2007 : 6) bahwa karakteristik dari pendidikan 

IPS adalah pada upayanya untuk mengembangkan kompetensi sebagai 

warga negara yang baik. Warga negara yang baik berarti yang dapat 

menjaga keharmonisan hubungan di antara masyarakat sehingga terjalin 

persatuan dan keutuhan bangsa. Hal ini dapat dibangun melalui 

perasaan yang terbentuk dalam diri seseorang yang menghargai 

terhadap segala perbedaan, baik pendapat, agama, kelompok, budaya, 

ras, suku, bahasa, dan sebagainya. Oleh karena itu pendidikan IPS 

memiliki tanggung jawab untuk dapat melatih siswa dalam membangun 

sikap yang demikian. 

 

c. Tujuan Pendidikan IPS 

Setiap pembelajaran tentu memiliki tujuan begitupula dengan 

pembelajaran IPS. Tujuan utama IPS menurut BSNP ( 2006 : 175)  

adalah untuk mengarahkan siswa agar menjadi warga negara yang baik. 

Secara terperinci, mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut. 

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya  

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa 

ingin tahu, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam 

kehidupan sosial  
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3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan  

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, 

nasional, dan global.  

 

Waterwroth dalam Susanto (2013 : 34) bahwa tujuan ilmu sosial 

adalah untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik 

dalam kehidupannya dimasyarakat. Tujuan lain dari IPS adalah untuk 

mengembangkan kemampuan siswa menggunakan penalaran dalam 

rangka mengambil keputusan setiap persoalan yang dihadapinya.  

Hasan dalam Susanto (2013 : 34) tujuan dari IPS adalah untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir, sikap, dan nilai peserta didik 

sebagai individu maupun sosial dan budaya.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menyimpulkan 

bahwa tujuan dari pembelajaran IPS adalah agar  siswa dapat 

mengembangkan potensi sosial yang ada dalam dirinya guna 

meningkatkan kemampuan bersosialisasi sebagai warga negara di 

masyarakat serta untuk membekali peserta didik memiliki kemampuan 

dasar berpikir logis dan kritis sehingga mampu memecahkan masalah, 

memahami nilai sosial, dan berkomunikasi. 

 

d. Pendidikan IPS di SD 

Pendidikan IPS berusaha membantu siswa dalam memecahkan 

permasalahan yang dihadapi, sehingga akan menjadikan siswa semakin 

mengerti dan memahami lingkungan sosial  masyarakatnya.  Soemantri 

dalam Susanto (2013 : 35-36) bahwa IPS diajarkan di sekolah dasar, 

dimaksudkan agar siswa menjadi manusia dan warga negara yang baik, 
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seperti yang diharapkan oleh dirinya, orang tua, masyarakat, dan agama. 

Pola pembelajaran IPS di SD hendaknya lebih menekankan pada unsur 

pendidikan dan pembekalan pemahaman, nilai-moral, dan keterampilan-

keterampilan sosial pada siswa. Untuk itu, penekanan pembelajarannya 

bukan sebatas pada upaya menjejali siswa denga konsep yang bersifat 

hafalan, melainkan terletak pada upaya menjadikan siswa memiliki 

seperangkat pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan. Agar mereka 

mampu menjadikan apa yang telah dipelajarinya sebagai bekal dalam 

memahami dan ikut serta dalam menjalani kehidupan masyarakat di 

lingkungannya, serta sebagai bekal bagi dirinya untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.  

Menurut kurikulum KTSP 2006   adapun ruang lingkup mata 

pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut.  

1. Manusia, tempat, dan lingkungan  

2. Waktu, keberlanjutan, dan perubahan  

3. Sistem sosial dan budaya  

4. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan.  

5. IPS SD sebagai pendidikan global yaitu mendidik siswa akan 

kebhinekaan bangsa, budaya, dan peradaban dunia, menanamkan 

kesadaran ketergantungan antarbangsa, menanamkan kesadaran 

semakin terbukanya komunikasi dan transportasi antarbangsa di 

dunia, mengurangi kemiskinan, kebodohan, dan perusakan 

lingkungan. 
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5. Media pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Agar proses komunikasi antara guru dan siswa dapat berjalan 

dengan lancar serta infomasi atau materi yang disampaikan dapat 

diterima dengan baik, maka digunakanlah media pembelajaran.  

Hamdani (2011 : 73) bahwa media pembelajaran harus meningkatkan 

motivasi siswa. Selain itu merangsang siswa mengingat apa yang sudah 

dipelajari, dan memberikan rangsangan belajar baru.  

Hamalik  dalam Susanto (2013 : 314) bahwa media pembelajaran 

digunakan dalam rangka hubungan (komunikasi) dalam pengajaran 

antara guru dan siswa, dan merupakan semacam alat bantu mengajar 

baik di kelas maupun di luar kelas. Rusman (2014 : 77) mengemukakan 

bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

kemampuan siswa, sehinga dapat mendorong proses pembelajaran. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa media pembelaajran adalah alat bantu yang 

digunakan dala proses pembelajaran yang dimaksudkan untuk 

memudahkan menerima pesan (materi) memperlancar komunikasi 

antara guru dan siswa sehingga proses pembelajaran berlangsung 

efektif dan berhasil dengan baik. 

b. Fungsi Media Pembelajaran 

Pada mulanya media pembelajaran hanya berfungsi sebagai alat 

bantu visual dalam kegiatan pembelajaran, yaitu sebagai sarana untuk 
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mendorong motivasi belajar siswa, memperjelas dan mempermudah 

konsep yang abstrak dan mempertinggi daya serap. Adapun fungsi 

media dalam pembelajaran menurut Yusufhadi Miarso dalam Susanto 

(2013 :  321) 

1. Memberikan rangsangan yang bervariasi kepada otak kita, sehingga 

dapat berfungsi secara optimal. 

2. Mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para peserta 

didik. 

3. Media dapat melampaui batas ruang kelas, karena banyak hal yang 

tak mungkin untuk dialami secara langsung di dalam kelas oleh 

siswa. 

4. Memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dan 

lingkungannya. 

5. Memiliki keseragaman pengamatan. 

6. Membangkitkan keinginan dan minat baru.  

7. Membangkitkan motivasi dan merangsang untuk belajar. 

 

Selain itu juga fungsi media menurut Arsyad (2011 : 26) bahwa 

fungsi media pembelajaran adalah sebagai berikut. 

1. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan 

informasi sehingga memperlancar dan meningkatkan proses dan 

hasil belajar. 

2. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan 

perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajr 

interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan 

memungkinkan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai kebutuhan. 

3. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan 

daya indra. Misalnya objek yang terlalu besar atau kecil, kejadian 

atau peristiwa yang terjadi dimasa lampau yang ditampilkan lewat 

rekaman video, film dan lain-lain. 

4. Media pembelajran dapat memberikan kesamaan pengalaman 

kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa dilingkungan mereka, serta 

kemungkinan terjadinya interaksi langsung dengan guru, 

masyarakat, dan lingkungannya. Misalnya melalui kunjungan-

kunjungan ke museum atau kebun binatang. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, peneliti menyimpulkan 

bahwa fungsi dan manfaat media pembelajaran adalah untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa, memperjelas penyajian materi, 
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memudahkan siswa untuk menerima pesan (materi), mengatasai 

keterbatasan waktu dan ruang, membuat pembelajaran lebih menarik dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. 

 

c    Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Pada saat ini dunia pendidikan dihadapakan pada pilihan media 

banyak sekali, walaupun belum semua lembaga pendidikan menerapkan 

media pembelajaran yang banyak tersebut. Dalam Susanto  (2013:317) 

mengelompokkan media ini berdasarkan jenis  ke dalam beberapa jenis 

yaitu sebagai berikut. 

a. Media auditif, yaitu media yang hanya mengandalkan  kemampuan 

suara saja, seperti tape recorder. 

b. Media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indra 

penglihatan dalam wujud visual.  Media visual ini ada yang 

menampilkan gambar diam seperti film strip, slide foto, dan gambar. 

Ada pula yang menampilkan gambar bergerak seperti film kartun.  

c. Media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan 

unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih 

baik, dan media ini dibagi ke dalam dua jenis yaitu: 1) audiovisual 

diam, yang menampilkan suara dan visual diam, seperti film sound 

slide, 2) audiovisual bergerak, yaitu media yang dapat menampilkan 

unsur suara dan gambar yang bergerak, seperti film, video cassete 

dan VCD. 

 

 Hamdani (2011:244) juga berpendapat bahwa secara garis besar, 

media pembelajaran terbagi atas media audio, media visual, media audio 

visual, orang (people), bahan (material), alat (device), teknik (technic), 

dan latar (setting).  

 

Berdasarkan pendapat  para ahli di atas, penulis menyimpulkan 

secara garis besar media pembelajaran dibagi menjadi media audio, 

visual, dan audio visual. Penulis dalam penelitian ini menggunakan 
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media grafis/visual berupa gambar karena media ini dapat mengatasi 

keterbatasan ruang dan waktu, tidak semua peristiwa dapat dibawa ke 

dalam kelas.  

 

6. Media Grafis  

a. Pengertian Media Grafis  

Seorang guru dituntut untuk dapat merancang pembelajaran 

dengan memanfaatkan berbagai jenis media dan sumber belajr yang 

sesuai agar proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien.  

Pemilihan media yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap proses 

dan hasil belajar siswa, selain itu pemilihan media pembelajaran harus 

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Salah satu 

media yang tepat untuk di gunakan dalam pembelajaran IPS yaitu 

media grafis. Daryanto (2010 : 19) media grafis adalah suatu penyajian 

secara visual yang menggunakan titik-titik, garis-garis, gambar-gambar, 

tulisan-tulisan, atau simbol visual yang lain dengan maksud untuk 

mengikhtisarkan, menggambarkan dan merangkum suatu ide, data atau 

kejadian. 

Sanjaya (201 : 213) media grafis merupakan media yang paling 

banyak digunakan. Media ini termasuk kategori media visual diam (non 

proyeksi) yang berfungsi untuk  menyalurkan  pesan dari pemberi ke 

penerima pesan (dari guru kepada siswa). Rumiati (2007 : 2-15) bahwa 

media grafis adalah media visual non proyeksi yang mudah digunakan 

karena tidak membutuhkan peralatan dan relatif murah.   
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 Daryanto (2010 : 19) karakteristik media grafis dapat  dilihat  

berdasarkan ciri-cirinya, kelebihan dan kelemahan yang dimilikinya, 

serta jenis-jenisnya, ciri-ciri media grafis yaitu media dua dimensi 

sehingga hanya dapat dilihat dari bagian depan saja, media visual diam 

sehingga hanya dapat diterima melalui indra mata. Kelebihan yang 

dimiliki media grafis, yaitu: bentuknya sederhana, ekonomis, bahan 

mudah diperoleh, dapat menyampaikan rangkuman, mampu mengatasi 

keterbatasan ruang dan waktu, membandingkan suatu perubahan, dapat 

divariasikan antara media satu dengan media yang lain. Kelemahan 

media grafis yaitu tidak dapat menjangkau kelompok besar, dan hanya 

menekankan persepsi indra penglihatan saja.   

Daryanto (2010 : 20) media grafis terdiri dari beberapa jenis, 

diantaranya:  

1. Sketsa merupakan gambar sederhana.  

2. Gambar adalah bahasa bentuk/rupa yang umum.  

3. Grafik adalah pemakaian lambang visual untuk menjelaskan suatu 

perkembangan suatu keadaan.  

4. Bagan merupakan penyajian ide-ide atau konsep-konsep secara 

visual yang sulit bila hanya disampaikan secara tertulis atau lisan.  

5. Poster merupakan perpaduan antara gambar dan tulisan untuk 

menyampaikan informasi, saran, seruan, peringatan, atau ide-ide 

lain.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa 

media grafis merupakan media yang disajikan secara visual dengan 

menggunakan garis, gambar atau tulisan untuk menggambarkan sesuatu, 

menyalurkan pesan dari pemberi ke penerima pesan, mudah digunakan  

karena tidak membutuhkan peralatan dan relatif murah. Karakteristik 

media grafis yaitu membutuhkan alat indra mata sebagai perantara 
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penerima pesan. Media grafis memiliki kelebihan dan kelemahan, 

kelebihan media grafis yaitu sederhana, dapat menarik perhatian, 

ekonomis, mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu serta dapat 

divariasikan dengan media yang lainnya. Sedangkan kelemahan media 

grafis yaitu hanya menekankan pada indra penglihatan saja. Ada 

beberapa jenis media grafis yaitu gambar, grafik, bagan, dan poster yang 

dapat digunakan dalam pembelajaran. Media grafis yang akan digunakan 

dalam penelitian tindakan kelas ini adalah media gambar. 

 

b. Fungsi Media Grafis 

Pemanfaatan media pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran 

sangatlah penting. Hamalik (Arsyad, 2011 : 15) bahwa pemakaian 

media grafis dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh 

psikologis terhadap siswa. Salah satu dari media grafis yaitu gambar, 

poster, bagan dan lain-lain. Selanjutnya Arsyad (2011 : 28) bahwa 

fungsi media grafis adalah alat bantu mengajar, termasuk salah satu 

komponen lingkungan belajar yang dirancang oleh pemateri belajar.  

Effha, (2011, http://effha92.wordpress.com) ada dua macam 

fungsi media grafis, salah satunya fungsi umum yang dimana 

media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke 

penerima pesan. Saluran yang dipakai menyangkut indera 

pengelihatan. Sedangkan secara khusus media grafis berfungsi 

pula untuk menarik perhatian. Memperjelas sajian ide, 

mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat 

dilupakan atau diabaikan bila tidak digrafiskan.  
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Indriana dalam Sudjana (2011 : 63) fungsi media grafis  yaitu 

dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap 

pesan yang disajikan, dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa media grafis berfungsi sebagai alat untuk 

menarik perhatian, memperjelas sajian pelajaran, dan mengilustrasikan 

suatu fakta atau konsep yang mudah terlupakan jika hanya dilakukan 

melalui penjelasan verbal, menyalurkan pesan dari sumber ke penerima 

pesan sehingga dapat menarik perhatian siswa dalam belajar.  

 

B. Penelitian yang Relevan 

 

Banyak usaha peningkatan mutu proses kegiatan pembelajaran sekarang 

ini terus dilakukan guna untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai salah 

satunya yaitu melalui sebuah  penelitian.  Penelitian relevan yang dijadikan 

referensi atau acuan pada penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan 

oleh. 

1. Asep Kurniawan  (2015) yang berjudul  Penerapan Model 

Cooperative Learning Tipe Numbered Head Together Dan Media 

Grafis Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar PKn kelas IV 

SD Negeri 3 Simbarwaringin, 

2. Soviatun Hasanah (2013) yang berjudul Peningkatan Aktivitas Dan 

Hasil Belajar Siswa Melalui Model Cooperative Learning Tipe 

Numbered Head Together Pada Mata Pelajaran IPA kelas V SDN 5 

Metro Barat, 
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3. Christiana P.R, Sondang (2013) Penerapan Model Cooperative 

Learning Tipe NHT Dalam Pembelajaran IPA Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Kelas IV A SDN 1 Langensari Tahun Ajaran 

2013/2014 

Persamaan ketiga penelitian di atas dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis adalah model yang digunakan yaitu Model 

Cooperative Learning tipe Numbered Head Together, dan pada 

peningkatan yang diharapkan yaitu peningkatan hasil belajar siswa. 

Kemudian perbedaannya adalah subjek yang diteliti, penilaian yang 

dilakukan dan tempat penelitian.  

Berdasarkan uraian di atas kedua penelitian tersebut cukup relevan 

karena penelitian tersebut mengungkapkan keberhasilan penerapan model 

Cooperative Learning tipe Numbered Head Together yang dapat dijadikan 

dasar untuk melakukan penelitian mengenai model Cooperative Learning 

tipe Numbered Head Together. 

 

C. Kerangka Pikir  

Kerangka pikir membantu peneliti menghubungkan antar variabel, 

dalam penelitian ini kerangka pikir berupa input, proses, output. Input 

marupakan kondusi awal yang menunjukan keadaan pada saat 

pembelajaran sebelum adanya perlakuan. Kemudian input dari penelitian 

ini adalah  penyampaian materi ajar masih terpaku pada buku pelajaran 

yang digunakan, guru masih mendominasi pembelajaran sebagai sumber 

utama, penggunaan media pembelajaran belum maksimal dan bervariasi, 

model pembelajaran yang diterapkan oleh guru belum maksimal. Selain itu 
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siswa juga belum diberi kesempatan untuk bertanya dan tidak percaya diri 

untuk memberikan pendapat, dari hasil wawancara diketahui hasil belajar 

siswa rendah, dengan persentase siswa yang belum mencapai KKM sebesar 

65%. 

Proses merupakan langkah tindakan yang dilaksanakan dengan tujuan 

meningkatkan kompetensi input dan menghasilkan keluaran atau output 

yang diharapkan. Peneliti akan melakkukan perbaikan dengan menerapkan 

model cooperative learning tipe  numbered head together sebagai proses 

tindakan. Model cooperative learning tipe numbered head together adalah  

salah satu model yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa 

dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik.  Model  

ini sangat menarik perhatian siswa sehingga menentukan hubungan 

interaksi sosial yang sudah dimiliki anak dalam lingkungan sehari-hari. 

Model pembelajaran ini memerlukan adanya kerja sama dalam kelompok 

dan dalam menentukan keberhasilan kelompok tergantung keberhasilan 

individu. Model cooperative learning tipe Numbered Head Together 

menekankan pada aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk saling 

menghargai pendapat dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk 

mengemukakan gagasannya dengan menyampaikan pendapat. Selain 

menggunakan model cooperative learning tipe Numbered Head Together, 

penulis juga menggunakan media grafis sebagai pendukung kegiatan 

pembelajaran. Dengan penerapan model cooperative learning tipe 

Numbered Head Together dengan media grafis dikelas diharapkan proses 

belajar mengajar lebih aktif, menyenangkan, sehingga hasil belajar 



37 

 

meningkat. Sedangkan output adalah keluaran, kondisi akhir yang 

diharapkan setelah adanya perlakuan. Output, pada penelitian ini adalah 

hasil belajar siswa akan meningkat. Adapun kerangka pikir penelitian dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

 

  

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian 

 

D. Hipotesis tindakan 

Berdasarkan uraian kajian pustaka di atas, dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian tindakan kelas, yaitu: “Apabila dalam pembelajaran 

IPS mmenerapkan model cooperative learning tipe numbered head 

together menggunakan media grafis dan dengan langkah-langkah yang 

Masukan 

( siswa) 

 

Rendahnya 

Hasil belajar  

pembelajar-

an IPS   

 

Proses 

 

Penerapan Model  pembelajaran NHT dengan 

Media Media Grafis  yaitu:  

1. Siswa mendengarkan penjelasan  guru 

secara singkat tentang  materi yang akan 

diajarkan dengan menggunakan media grafis 

berupa gambar-gambar  dan menjelaskan 

tentang model NHT 

2. Siswa dibimbing guru membentuk beberapa 

kelompok dan setiap kelompok  anggota 

kelompok terdiri dari 5-6 orang siswa. 

Pembagian kelompok dibagi rata 

berdasarkan nilai mid semester ganjil,. Guru 

memberi nomor kepala untuk setiap anggota 

kelompok . 

3. Setiap kelompok dibagi LKS  oleh guru dan 

bekerja sama untuk menemukan 

jawabannya. Memastikan setiap anggota 

kelompok mengetahui jawabannya. 

4. Guru memanggil nomor kepala secara acak, 

kemudian siswa dengan nomor kepala yang 

disebutkan pada setiap kelompok maju 

kedepan kelas untuk membacakan hasil 

diskusi.  

5. Siswa dibantu guru  menyimpulkan jawaban 

akhir dari semua pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi yang akan 

diajarkan. 

Keluaran  

( Output) 

 

1. Hasil belajar 

meningkat 

dari jumlah 

siswa ≥75% 

mencapai 

KKM 
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tepat, maka dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas V  SD Negeri 

06 Metro Barat tahun pelajaran 2015/2016. 
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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK) atau 

classroom action research. Arikunto (2013: 60) bahwa penelitian tindakan 

kelas bertujuan untuk memperbaiki berbagai persoalan nyata dan praktis 

dalam meningkatkan mutu pembelajaran di kelas yang dialami langsung 

dalam interaksi antara guru dan siswa yang sedang belajar. Kunandar 

(2011: 44-45) penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan 

secara kolaboratif dengan jalan merancang, melaksanakan, dan 

merefleksikan tindakan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu 

proses pembelajaran di kelas melalui treatment tertentu dalam suatu siklus. 

Sejalan dengan pendapat tersebut Wardhani, dkk., (2008 : 1.4) PTK adalah 

penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui 

refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, 

sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas 

guna memperbaiki atau meningkatkan pembelajaran yang dilakukan secara 

kolaboratif agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 
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B. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang digunakan berupa kegiatan bersiklus dan 

dilaksanakan secara kolaboratif bersama guru kelas dan teman sejawat. 

Sanjaya (2013 : 176) kegiatan setiap siklus dilakukan dengan empat 

kegiatan pokok yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan diakhiri 

dengan refleksi. Berikut ini merupakan gambar alur siklus penelitian 

tindakan kelas yang diadaptasi dari Arikunto (2013 : 137):  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.3.1  Alur siklus penelitian tindakan kelas. 

       (Sumber: Arikunto, 2013: 137). 

 

C. Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri 06 

Metro Barat yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman 14/II, Ganjar 

Agung , Kec. Metro Barat, Kota Metro.  

 

 

Perencanaan I 

SIKLUS I 

Pengamatan I 

Perencanaan II 

SIKLUS II 

Pengamatan II 

Selesai 

Refleksi I Pelaksanaan I 

Refleksi II Pelaksanaan II 
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2.  Waktu Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti pada 

semester genap Tahun Pelajaran 2015/2016 selama 5 bulan. Terhitung 

bulan  Desember 2016 sampai April 2016. 

 

3. Subjek Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan secara kolaboratif 

partisipatif antara peneliti dengan guru kelas V SD Negeri 06 Metro 

Barat. Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah guru dan siswa kelas 

V SD Negeri 06 Metro Barat tahun pelajaran 2015/2016, yaitu 1 orang 

guru, serta siswa dengan jumlah 26 orang, yang terdiri dari 9 orang 

perempuan dan 17 orang laki-laki. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Tes 

Teknik tes yaitu untuk mengukur hasil belajar kognitif siswa 

setelah mengikuti proses pembelajaran. Teknik tes ini digunakan 

untuk mendapatkan data yang bersifat kuantitatif (angka) dengan 

memberikan tes formatif berupa soal esay yang dikerjakan siswa 

secara individu. Melalui tes ini, diketahui hasil belajar kognitif siswa 

dalam pembelajaran yang dilaksanakan pada setiap akhir siklus. 

 

2. Teknik Non Tes 

Teknik non tes melalui observasi untuk memperoleh data yang 

bersifat kualitatif. Teknik ini digunakan untuk mengetahui kinerja 

guru, hasil belajar afektif, dan psikomotor siswa pada pembelajaran 
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IPS dengan menggunakan model Cooperative Learning tipe 

Numbered Head Together. 

 

E. Alat Pengumpul Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa alat pengumpulan data, hal 

ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang komprehensif dan valid, 

yang dapat mendukung keberhasilan dalam penelitian ini. Alat yang 

digunakan antara lain sebagai berikut. 

1. Lembar Panduan Observasi 

Instrumen ini dirancang peneliti berkolaborasi dengan teman 

sejawat. Kegiatan observasi ini dilakukan untuk mengetahui kinerja 

guru, hasil belajar afektif siswa, dan hasil belajar psikomotor siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

a. Instrumen Penilaian Kinerja Guru 

Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG) digunakan untuk 

memperoleh informasi kemampuan guru dalam melaksanakan 

proses pembelajaran.  

Tabel 3.1 Rubrik penilaian kinerja guru 

 
Nilai 

angka 
Nilai 

Katergori  
Indikator 

4 
Sangat 

Baik 

Jika empat deskriptor muncul selama 

pengamatan proses pembelajaran.  

3 Baik 

Jika hanya tiga deskriptor muncul 

selama pengamatan proses 

pembelajaran 

2 Cukup 

Jika hanya dua  deskriptor muncul 

selama pengamatan proses 

pembelajaran 

1 Kurang 
Jika  hanya deskriptor muncul selama 

pengamatan proses pembelajaran 

( Sumber: Rusman, 2014: 100) 
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b. Lembar Observasi Afektif  

Alat pengumpul data sikap siswa dalam penelitian ini 

menggunakan lembar observasi sikap. Lembar observasi 

digunakan untuk mengumpulkan data mengenai sikap siswa, 

yaitu sikap kerjasama dan percaya diri. 

Tabel 3.2 Indikator hasil belajar afektif siswa 

 

Sikap yang 

diamati 
Indikator 

Skor 

(1-4) 

Kerja 

Sama 

1. Kesediaan melakukan tugas sesuai 

kesepakatan 

2. Bersedia membantu orang lain 

tanpa mengharap imbalan 

3. Aktif dalam kerja kelompok 

4. Tidak mendahulukan kepentingan 

pribadi 

 

Percaya Diri 

1. Berpendapat atau melakukan 

kegiatan tanpa ragu-ragu. 

2. Mampu membuat keputusan dengan 

cepat 

3. Berani presentasi di depan kelas 

4. Berani berpendapat, bertanya atau 

menjawab pertanyaan 

 

(Sumber: Sani, 2014: 215) 

 

Tabel 3.3 Rubrik hasil belajar afektif siswa 

 

Nilai 

Angka 
Kategori Indikator 

4 Sangat Baik Apabila siswa melakukan semua indikator 

3 Baik Apabila siswa  melakukan 3- 4 indikator 

2 Cukup Baik Apabila siswa melakukan 1-2 indikator 

1 Kurang Baik 
Apabila siswa tidak melakukan satupun 

yang sesuai dengan indikator 

 

c. Lembar observasi keterampilan (psikomotor)  

Lembar observasi keterampilan siswa digunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai keterampilan yang dikuasai 

siswa dalam pembelajaran yaitu keterampilan mengamati dan 

mengomunikasikan.  
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Tabel 3.4 Indikator penilaian keterampilan siswa 

 
Keterampilan yang 

diamati 
Indikator 

Skor 

(1-4) 

Mengkomunikasikan 

1. Menyampaikan hasil diskusi dengan 

kalimat yang singkat dan tepat 

2. Menyampaikan hasil diskusi dengan 

jelas. 

3. Menyampaikan hasil diskusi sesuai 

dengan topik yang didiskusikan 

4. Menyampaikan hasil diskusi dengan 

bahasa yang sistematis 

 

Keterampilan sosial  

1. Bekerjasama dengan baik dalam 

kelompok 

2. Membantu teman yang kesulitan 

dalam memahami pelajaran 

3. Tidak memaksakan pendapat diri 

pada orang lain 

4. Tidak mengganggu teman yang 

berbeda pendapat. 

 

  (Sumber: Sani, 2014: 215) 

 

Tabel 3.5 Rubrik keterampilan siswa 

 

Nilai 

Angka 
Kategori Indikator 

4 Sangat Terampil 
Apabila siswa melakukan semua 

indikator 

3 Terampil 
Apabila siswa  melakukan 2- 3 

indikator 

2 Cukup Terampil Apabila siswa melakukan 1 indikator 

1 Kurang Terampil 
Apabila siswa tidak melakukan satupun 

yang sesuai dengan indikator 

(Sumber: Kunandar, 2010: 233) 

 

2. Soal  Tes 

Tes dilakukan pada akhir pembelajaran disetiap siklus yang 

bertujuan untuk mengungkapkan pengetahuan siswa terhadap materi 

dengan menggunakan model Cooperative Learning  Tipe Numbered Head 

Together. Bentuk soal tes yang digunakan pada penelitian ini adalah soal 

esay. 
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F.  Teknik Analisis Data  

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data 

secara kualitatif dan kuantitatif. 

1. Analisis Data Kualitatif 

Teknik analisis dua kualitatif diperoleh melalui kegiatan 

pengamatan (observasi). Dalam penelitian ini, yang termasuk data 

kualitatif adalah kinerja guru, afektif (sikap) siswa, hasil belajar 

pskiomotor (keterampilan) siswa selama pembelajaran berlangsung. 

Rumus penilaian dari kinerja guru, afektif (sikap) siswa, hasil belajar 

pskiomotor (keterampilan) di atas adalah sebagai berikut. 

a. Pencapaian kinerja guru  

Untuk menghitung tingkat pencapaian kinerja guru dapat  

diperoleh dengan rumus:  

     N = 
 

   
       

Keterangan : 

N = Nilai yang dicari 

R    = Skor mentah yang diperoleh guru  

SM   = Skor maksimum   

100 = Bilangan tetap 

(Sumber: Purwanto, 2008: 102) 

Nilai tersebut dikategorikan dalam kategori keberhasilan 

guru sebagai berikut. 

 

Tabel 3.6  Kategori kinerja guru berdasarkan perolehan 

nilai 

 

No Skor Kategori 
Rentang 

Nilai 

1. 4 Sangat Baik ≥ 80 
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2. 3 Baik 65-79 

3. 2 Cukup Baik 50-64 

4. 1 Kurang Baik < 49 

    (Sumber: Aqib, 2009: 41) 

b.  Hasil Belajar Afektif  Siswa  

Untuk menentukan nilai hasil belajar afektif setiap siswa, 

dapat diperoleh melalui rumus:  

Na = 
 

   
       

Keterangan :  

Na  = nilai yang dicapai/diharapkan  

R    = jumlah skor yang diperoleh  

SM   = skor maksimal dari aspek yang diamati 

100  = bilangan tetap 

(Sumber: Purwanto, 2008: 102)  

 

Nilai tersebut akan dikategorikan dalam kategori nilai 

hasil  belajar afektif siswa sebagai berikut.   

Tabel 3.7 Predikat nilai hasil belajar afektif siswa  

No Kategori Rentang Nilai 

1. Sangat Baik ≥ 80 

2. Baik 65-79 

3. Cukup Baik 50-64 

4. Kurang Baik < 49 

    (Sumber: Aqib, 2009: 41) 

Sedangkan untuk menghitung nilai persentase sikap afektif 

secara klasikal diperoleh melalui rumus: 

           A =  
∑    

 
         

                   

 Keterangan: 

  A   : Persentase ketuntasan nilai afektif klasikal 

 ∑ siswa  : Jumlah siswa yang tuntas  

  N   : Jumlah siswa 

100%  : bilangan tetap 

(Sumber: Aqib, dkk., 2009: 41)   
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Tabel 3.8 Kategori persentase hasil belajar afektif secara  

klasikal 

 

No Kategori Persentase (%) 

1. Sangat Terampil ≥ 80 

2. Terampil 65-79 

3. Cukup Terampil 50-64 

4. Kurang Terampil  < 49 

       (Sumber: Aqib, 2009: 41) 

c.  Hasil Belajar Psikomotor Siswa   

Untuk menentukan nilai hasil belajar psikomotor setiap 

siswa menggunakan rumus: 

Np= 
 

   
       

Keterangan : 

Np  = nilai psikomotor 

R    = Jumlah skor yang diperoleh  

SM   = skor maksimal dari aspek yang diamati 

100  = Bilangan tetap 

(Sumber: Purwanto, 2008 : 102) 

 

Nilai tersebut akan dikategorikan dalam kategori nilai 

hasil belajar psikomotor siswa sebagai berikut.  

Tabel 3.9 Kriteria nilai Psikomotor 

 

No Kategori Persentase (%) 

1. Sangat Terampil ≥ 80 

2. Terampil 65-79 

3. Cukup Terampil 50-64 

4. Kurang Terampil  < 49 

                       (Sumber: Kemendikbud, 2013: 8) 
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Sedangkan untuk menghitung nilai persentase 

psikomotor siswa secara klasikal diperoleh melalui rumus: 

                                 P = 
∑   

∑   
         

Keterangan: 

P  = persentase ketuntasan psikomotor klasikal 

∑ X = jumlah siswa yang tuntas belajar 

∑ N = jumlah siswa 

100% = bilangan tetap 

 (Sumber: Aqib, dkk., 2009: 41)   

 

Tabel 3.10 Persentase psikomotor siswa 

 

No Kategori 
Tingkat 

Keberhasilan (%) 

1. Sangat Baik ≥ 80 

2. Baik 65-79 

3. Cukup Baik 50-64 

4. Kurang Baik < 49 

(Sumber: Aqib, 2009: 41) 

2. Analisis Data Kuantitatif  

Data kuantitatif merupakan data hasil belajar melalui penerapan 

model cooperative learning tipe numbered head together pada siklus I 

pertemuan ke dua dan siklus II pertemuan ke dua. Data kuantitatif ini 

didapatkan dari nilai rata-rata yang diperoleh dari hasil tes yang diberikan 

kepada siswa dengan rumus:  

     a.  Untuk menghitung ketuntasan belajar siswa secara individual 

digunakan rumus:     

               NP =
   

  
       

   

   Keterangan:  

  NP   = Nilai yang diharapkan  

  SB  = Skor yang di peroleh dari jawaban yang benar pada tes 

  SM  = Skor maksimum dari tes  
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  100  = Bilangan tetap   

  (Sumber: Purwanto, 2010 : 102) 

 

Tabel 3.11 Kategori nilai individu siswa 

 

No Konversi Nilai 
Kategori 

Skala 0 – 100 

1 85 – 100 
Sangat Baik 

2 80 – 84 

3 75– 79 

Baik 4 70– 74 

5 65– 69 

6 60 – 64 

Cukup baik 7 55 – 59 

8 50 – 54 

9 45– 49 
Kurang baik 

10 0 – 44 

                  (Sumber: Kemendikbud, 2013: 131) 

b. Nilai rata-rata kelas diperoleh melalui rumus:  

     ̅  
∑ 

 
 

        Keterangan:   

 ̅  = Nilai rata-rata seluruh siswa / kelas 

∑ X  = Jumlah seluruh nilai siswa   

N           = Banyaknya siswa siswa  

(Sumber: Sudjana, 2009 : 109) 

 

c. Untuk menghitung persentase hasil belajar siswa secara klasikal, 

digunakan rumus :                   

K = 
∑    

 
         

         Keterangan: 

         K   = persentase ketuntasan kognitif klasikal 

         ∑ X  = jumlah siswa yang memiliki nilai kognitif < 65 

         N   = jumlah siswa 

        100%  = bilangan tetap         

        (Sumber: Aqib, dkk., 2009: 41) 
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Tabel 3.12 Kategori persentase ketuntasan belajar kognitif siswa 

 

No Kategori 
Tingkat 

Keberhasilan (%) 

1. Sangat Baik ≥ 80 

2. Baik 65-79 

3. Cukup Baik 50-64 

4. Kurang Baik < 49 

(Sumber: Aqib, 2009: 41) 

G. Tahap-tahap Penelitian Tindakan Kelas  

Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri dari dua siklus, masing-

masing siklus dilakukan dua kali pembelajaran dan melalui empat tahapan, 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

Siklus I   

1. Perencanaan   

a. Melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang akan diajarkan, dengan 

berpedoman pada Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang 

Standar Isi.  

b. Merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.  

c. Menyiapkan materi pembelajaran yang diajarkan.   

d. Membuat Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP) beserta skenario 

pembelajaran secara kolaboratif antara peneliti dan guru dengan 

berpedoman pada Permendiknas No. 41 Tahun 2007 Tentang 

Standar Proses.  

e. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan 

dalam pembelajaran.  

f. Menyusun dan menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS).  
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g. Membuat lembar observasi, berupa lembar observasi kinerja guru, 

hasil belajar sikap, dan hasil belajar keterampilan.   

h. Menyusun alat evaluasi pembelajaran, berupa soal tes formatif.  

i. Menyiapkan peralatan dokumentasi pembelajaran. 

 

2.  Pelaksanaan  

a. Kegiatan Pendahuluan 

1. Pengondisian kelas (berdoa, mengecek kehadiran siswa, dan 

menata tempat duduk untuk menertibkan siswa) 

2. Guru menyampaikan apersepsi untuk mengukur pengetahuan 

awal siswa yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. 

Serta menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

melalui kegiatan pembelajaran. 

3. Guru memberikan motivasi agar siswa memperhatikan pelajaran 

dan dapat berpartisipasi dalam pembelajaran 

 

b. Kegiatan Inti  

 Eksplorasi 

1. Guru menampilkan gambar yang berkaitan dengan kerja keras 

para tokoh dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. 

2. Siswa mengamati media grafis berupa gambar yaitu gambar 

tokoh dalam persiapan kemerdekaan indonesia yang 

ditampilkan oleh guru  

3. Siswa diberikan pertanyaan oleh guru untuk menggali 

pengetahuan awal siswa 
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4. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. 

5. Siswa memperhatikam penjelasan materi secara singkat oleh 

guru tentang kerja keras para tokoh dalam persiapan 

kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan media yang 

telah disiapkan guru. 

6. Siswa dengan bimbingan guru di bagi dalam beberapa 

kelompok, setiap kelompok beranggotakan 5-6 orang siswa 

dan memberi nomor kepada setiap siswa dalam kelompok dan 

nama kelompok yang berbeda. 

7. Siswa  pada setiap kelompok diberi LKS oleh guru dan 

menjelaskan cara mengerjakan LKS. 

8. Siswa berdiskusi mengerjakan LKS bersama anggota 

kelompoknya dan  memastikan tiap anggota kelompok dapat 

mengerjakan / mengetahui jawabanya 

 Elaborasi 

1. Guru memanggil satu nomor dari setiap kelompok secara acak  

2. Siswa yang terpanggil dengan nomor yang sama dari setiap 

kelompok mengangkat tangan dan menyiapkan jawaban untuk 

seluruh kelas, ditanggapi oleh kelompok lain, dan memanggil 

nomor yang lain . 

3. Guru memberikan penghargaan atau pujian kepada kelompok 

yang berhasil menjawab soal yang diberikan dengan benar. 

4. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang materi yang belum 

di pahami oleh siswa. 
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 Konfirmasi 

1. Siswa bersama guru membuat kesimpulan atau 

menyamakan pendapat tentang jawaban hasil diskusi. 

2. Guru melakukan refleksi atau penguatan pada siswa 

mengenai pembelajaran hari ini 

 

c. Kegiatan Penutup  

1. Siswa dibantu guru membuat kesimpulan tentang materi yang 

sudah dipelajari. 

2. Guru bertanya kepada siswa secara acak tentang materi yang 

dipelajari siswa pada pembelajaran hari ini. 

3. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa sebagai tindak 

lanjut untuk membaca materi yang ada pada buku pegangan 

siswa. 

4. Guru memberikan motivasi untuk giat belajar dirumah. 

5. Guru membimbing  siswa untuk berdoa sebelum mengakhiri 

pembelajaran dengan menunjuk ketua kelas untuk memimpin 

doa. 

6. Guru menyampaikan salam kepada siswa. 

 

3. Pengamatan  

Pelaksanaan pengamatan dilakukan oleh observer pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan 

alat bantu berupa lembar observasi. Hal-hal yang perlu diamati sebagai 

berikut. 

1)  Mengamati sikap siswa yaitu kerjasama dan percaya diri, yang muncul 

ketika pembelajaran berlangsung.  
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2)  Mengamati keterampilan siswa yaitu berkomunikasi dan keterampilan 

sosial, yang muncul ketika pembelajaran berlangsung.   

3)  Mengamati kinerja guru menggunakan instrumen penilaian kinerja guru 

yaitu untuk melihat kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran.    

 

4.  Refleksi   

Berdasarkan data yang didapat dari hasil observasi selanjutnya 

dilakukan analisis sebagai bahan kajian pada kegiatan refleksi sebagai 

berikut: 

1.  Menganalisis kekurangan dan keberhasilan guru dalam menerapkan 

model cooperative learning Tipe numbered head together 

menggunakan media grafis. 

2.  Menganalisis hasil belajar siswa (kognitif, afektif dan psikomotor) 

selama pembelajaran dengan model cooperative learning Tipe 

numbered head together menggunakan media grafis. 

3. Berkolaborasi dengan guru untuk melakukan perencanaan tindakan 

selanjutnya pada siklus kedua. 

H. Kriteria Keberhasilan  

 Penerapan model cooperative learning tipe Numbered Head Together 

menggunakan Media Grafis. dalam pembelajaran dapat dikatakan berhasil 

apabila:  

1. Persentase  hasil belajar kognitif siswa yang mencapai KKM mengalami 

peningkatan pada setiap siklus, sehingga mencapai ≥ 75% dari jumlah 

siswa yang ada di kelas tersebut.  
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2. Persentase  hasil belajar afektif yang memperoleh kategori “Baik” 

mengalami peningkatan pada setiap siklus, sehingga mencapai ≥ 75% 

dari jumlah siswa yang ada di kelas tersebut 

3. Persentase  hasil belajar psikomotor yang memperoleh kategori 

“Terampil” mengalami peningkatan pada setiap siklus, sehingga 

mencapai ≥ 75% dari jumlah siswa yang ada di kelas tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan bahwa 

penerapan model cooperative learning tipe Numbered Head Together 

menggunakan media grafis pada siswa kelas V A SDN 06 Metro Barat  diketahui 

dapat meningkatkan hasil belajar. Nilai hasil belajar siswa pada siklus I sebesar  

64,68 dan meningkat sebesar 9,85 menjadi 75,53 pada siklus II. Persentase 

ketuntasan hasil belajar pada siklus I  61,53%  (kategori cukup baik) dan 

meningkat menjadi 84,46% (kategori sangat baik) pada siklus II.  

 

B. Saran 

1. Kepada Siswa 

Siswa diharapkan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan 

berpartisipasi aktif, berani mengajukan pertanyaan ketika belum paham 

tentang materi yang dijelaskan, berani menjawab pertanyaan dari guru, 

dapat bekerja sama dengan teman-temannya ketika mengerjakan tugas 

kelompok, percaya diri dalam melakukan kegiatan di kelas, dan 

bertanggung jawab terhadap soal/tugas yang diberikan oleh guru. Siswa 

juga diharapkan mampu memiliki pengetahuan yang luas dan pengalaman 
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yang baik guna untuk dapat memotivasi diri siswa sendiri menjadi seorang 

siswa yang lebih baik. 

2. Kepada Guru 

Guru diharapkan dapat lebih kreatif dalam menciptakan dan 

menginovasi pembelajaran serta dapat memahami dan mencoba terlebih 

dahulu dalam mengunakan model cooperative learning tipe numbered head 

together menggunakan media grafis maupun model pembelajaran yang lain 

sebelum menerapkan model tersebut dalam pembelajaran. Berinovasi untuk 

menerapkan model serta media pembelajaran yang kreatif, menarik, dan 

menyenangkan sehingga menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. 

3. Kepala Sekolah 

Diharapkan agar sekolah dapat mengembangkan model cooperative 

learning tipe numbered head together menggunakan media grafis sebagai 

inovasi dalam pembelajaran sehingga dapat diterapkan oleh guru-guru pada 

semua mata pelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

4. Peneliti 

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk dapat 

menerapkan model cooperative learning tipe numbered head together 

menggunakan media grafis dalam pembelajaran dengan materi yang 

berbeda. Selain itu, model cooperative learning tipe numbered head 

together menggunakan media grafis dapat diterapkan melalui kolaborasi 

dengan pendekatan strategi, model, dan media pembelajaran lain yang 

sesuai dengan kebutuhan siswa. 
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