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ABSTRAK 

 
APLIKASI METODE PEMBELAJARAN NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) DALAM 

MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR EKONOMI PADA SISWA KELAS XI IPS 1 

SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2011/2012 SMA N KARANGPANDAN 

 

Riyani Novitasari. A 210 080 058. Jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi. 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2012. 83 Halaman. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keaktifan dan 

hasil belajar siswa melalui metode Numbered Heads Together (NHT) pada 

pembelajaran ekonomi. Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas) 

dengan menggunakan dua siklus. Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas XI 

IPS 1 SMA N Karangpandan yang berjumlah 33 siswa. Metode pengumpulan data 

dilakukan melalui tes, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data 

dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tiga tahap yaitu reduksi data, paparan 

data, penyimpulan.   

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari indikator 

keaktifan : (1) mengajukan pertanyaan sebelum tindakan sebesar 12%, putaran I 

sebesar 15,15%, putaran II sebesar 18,18%. (2) menjawab pertanyaan sebelum 

tindakan sebesar 6%, putaran I sebesar 9,09%, putaran II sebesar 15,15%. (3) 

mengerjakan soal ke depan kelas sebelum tindakan sebesar 24%, putaran I sebesar 

27,27%, putaran II sebesar 30,30%. (4) mengemukakan pendapat sebelum tindakan 

sebesar 6%, putaran I sebesar 9,09%, putaran II sebesar 15,15%. (5) presentasi 

kelompok sebelum tindakan sebesar 9,09%, putaran I sebesar 9,09%, putaran II 

sebesar 12,12%. Hasil belajar ekonomi siswa yang nilainya mencapai standar 

ketuntasan KKM 74 sebelum tindakan sebesar 12,12%, putaran I sebesar 57,57%, 

putaran II sebesar 87,87%. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa aplikasi metode pembelajaran Numbered 

Heads Together (NHT) dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran ekonomi. 

 

Kata kunci : Numbered Heads Together (NHT), keaktifan, hasil belajar 

 

 

 

 



BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Suatu kenyataan bahwa di dalam proses belajar mengajar selalu ada para 

siswa yang memerlukan bantuan dalam belajar, baik dalam memahami bahan 

atau materi pelajaran yang guru sampaikan maupun dalam mengatasi kesulitan-

kesulitan mereka dalam belajar. Salah satu faktor penting dalam kegiatan 

belajar mengajar adalah guru. Kemampuan profesional guru sangatlah penting 

dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. 

Kegiatan perbaikan dalam proses belajar mengajar adalah salah satu 

bentuk kegiatan pemberian bantuan.suatu pemberian bantuan di dalam proses 

belajar mengajar yang berupa kegiatan perbaikan suatu masalah yang timbul di 

dalam suatu kelas yang dilakukan secara terprogram dan sistematis, bukan 

hanya sekedar kegiatan yang timbul karena inisiatif dari guru. 

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti pada 

hari selasa  tanggal 6 Februari 2012 pukul 10.30 sampai pukul 12.00 WIB 

dikelas XI IPS 1 SMA N Karangpandan sebagai berikut: pembelajarannya 

cenderung didominasi oleh guru sehingga proses pembelajaran hanya berjalan 

satu arah saja, masih banyak siswa yang ramai pada saat proses pembelajaran 

berlangsung sehingga konsentrasi siswa tidak fokus pada pelajaran, tingkat 

keaktifan siswa dalam pembelajaran relatif rendah, sehingga siswa jarang 

mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat, 

mengerjakan soal, dan sikap dalam mengikuti pembelajaran, guru kurang 

menggunakan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar, sehingga 

siswa sulit memahami materi yang dipelajari. 

Berdasarkan hasil observasi di atas menunjukkan siswa belum aktif 

dalam mengikuti pembelajaran. Keaktifan siswa masih tergolong rendah yaitu 

sekitar 57%. Hal ini dilihat dari keaktifan siswa dalam mengajukan pertanyaan 

sebanyak 4 siswa (12%), keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan 

sebanyak 2 siswa (6%), keaktifan dalam presentasi kelompok sebanyak 3 siswa 

 



(9%), keaktifan siswa dalam mengerjakan soal sebanyak 8 siswa (24%), 

keaktifan siswa dalam mengemukakan pendapat atau gagasan sebanyak 2 

siswa (6%).  

Hasil belajar ekonomi pada siswa kelas XI IPS 1 SMA N 

Karangpandan relatif rendah yaitu rata-rata 88 % atau 29 dari 33 siswa nilainya  

belum mencapai standar ketuntasan KKM yaitu 74. Siswa yang sudah 

mencapai ketuntasan KKM hanya 4 dari 33 siswa atau 12,12% dari jumlah 

siswa. Hal ini terlihat pada daftar nilai ulangan harian pada siswa kelas XI IPS 

1 SMA N Karangpandan. 

Hal ini disebabkan karena tidak ada pengetahuan mengenai materi yang 

diajarkan atau disampaikan oleh guru dan mungkin disebabkan karena tidak 

adanya kemauan dari siswa untuk belajar di rumah, khususnya membaca buku 

pelajaran dan ketidaksesuaian strategi atau metode pembelajaran yang 

digunakan guru dalam penyampaian materi pembelajaran. Oleh karena itu, 

peneliti memberikan saran dan alternatif baru kepada guru matapelajaran 

ekonomi dan kepala sekolah dalam pembelajaran dengan menggunakan metode 

pembelajaran Numbered Heads Together (NHT). Penggunaan strategi ini 

diharapkan lebih efektif dan siswa akan lebih memahami materi yang 

disampaikan dan dapat meningkatkan keaktifan dan  hasil belajar ekonomi 

siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian keaktifan belajar ekonomi 

Keaktifan adalah kegiatan atau aktivitas atau segala sesuatu yang 

dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non fisik. 

Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama 

proses belajar mengajar. Keaktifan siswa merupakan suatu keadaan dimana 

siswa berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. Dalam hal ini 

keaktifan siswa dapat dilihat dari: 

a. Mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru 

b. Kerjasama siswa dalam kelompok 

c. Kemampuan siswa dalam mengemukakan pendapat  

d.  Memberi gagasan yang cemerlang 

e. Aktif mengerjakan soal yang diberikan guru. 

(sumber:12.wordpress.com/2009/01/02/indikator keaktifan siswa yang 

dapat dijadikan penilaian dalam PTK. Diakses tanggal 19 Februari 2012 

pukul 07.24 am). 

 

2. Hasil Belajar ekonomi 

Hasil belajar ekonomi adalah hasil yang dicapai siswa setelah 

melakukan kegiatan belajar ekonomi dan dilihat setelah diadakan penilaian 

yang dinyatakan dalam bentuk sombol, angka, huruf, maupun kalimat yang 

diberikan oleh guru pada setiap anak dalam periode tertentu. 

 

3. Metode Pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) 

Teknik belajar mengajar NHT merupakan salah satu pendekatan 

struktural dalam mempelajari kooperatif. Metode ini dikembangkan oleh 

Spencer Kagan dalam Arends (1992:16), untuk lebih mendekatkan siswa 



dari awal sampai akhir materi pelajaran dan untuk mengetahui pemahaman 

siswa terhadap isi materi yang telah disampaikan oleh guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) atau 

Classroom Action Research (CAR). Penelitian Tindakan Kelas adalah salah 

satu upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan 

untuk memperbaiki dan atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Februari 2012 sampai 

dengan Mei 2012. 

2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan dikelas XI IPS 1 SMA N 

Karangpandan, Kabupaten Karanganyar. 

 

C. Prosedur Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini didasarkan pada pendapat Kurt Lewin 

(dalam  Wijaya, 2011: 20) menjelaskan bahwa,”konsep penelitian tindakan 

kelas terdiri dari empat komponen, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, 

dan refleksi”. 

  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam PTK, secara umum dianalisis melalui deskriptif 

kualitatif. Analisis data dilakukan pada tiap data yang dikumpulkan, baik data 

kuantitatif maupun data kualitatif. 

 



F. Indikator Keberhasilan 

1. Nilai hasil belajar ekonomi siswa mencapai standar ketuntasan KKM 74. 

2. Siswa yang nilainya mencapai standar ketuntasan KKM 74 meningkat 

sebesar 85%. 

3. Keaktifan belajar siswa meningkat dari sebelum tindakan sebesar 57% 

menjadi 85%. 

 

G. Validitas Data 

Teknik yang digunakan untuk menguji validitas adalah teknik triangulasi. 

Menurut Sugiyono (2010:330) triangulasi adalah teknik pengumpulan data 

yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan 

sumber yang telah ada. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah triangulasi teknik (Tehnik triangulation). Menurut Sugiyono 

(2010:330) triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber 

yang sama. Peneliti menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data 

seperti observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Hasil 

1. Keaktifan Siswa  

a. Sebelum Tindakan Kelas 

Data keaktifan siswa kelas XI IPS 1 sebelum diberikan 

tindakan kelas diperoleh dari dialog awal dengan guru mitra. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan diperoleh data bahwa dari 33 

siswa yang berani bertanya adalah sebanyak 4 siswa (12%), siswa 

yang berani menjawab pertanyaan sebanyak 2 siswa(6%), siswa yang 

mengemukakan pendapat atau ide sebanyak 2 siswa (6%), siswa yang 

presentasi kelompok sebanyak 3 siswa (9,09%), dan mengerjakan soal 

di depan kelas sebanyak 8 siswa (24 %). 

b.  Putaran I 

Berdasarkan hasil observasi pada putaran I ditemukan  siswa 

yang berani bertanya adalah sebanyak 5 siswa (15,15%), siswa yang 

berani menjawab pertanyaan sebanyak 3 siswa (9,09%), siswa yang 

mengemukakan pendapat atau ide sebanyak 3 siswa  (9,09 %), siswa 

yang presentasi kelompok sebanyak 3 siswa (9,09%), dan 

mengerjakan soal di depan kelas sebanyak 9 siswa (27,27 %). 

c.  Putaran II 

Temuan yang didapatkan setelah dilaksanakan putaran II 

memperlihatkan adanya peningkatan pada indikator-indikator yang 

diamati. Berdasarkan pada observasi pada saat dilaksanakan putaran II 

diperoleh data siswa yang berani bertanya adalah sebanyak 6 siswa 

(18,18%), siswa yang berani menjawab pertanyaan sebanyak 5 siswa 

(15,15%), siswa yang mengemukakan pendapat atau ide sebanyak 5 

siswa (15,15%), siswa yang presentasi kelompok sebanyak 4 siswa 

(12,12%), dan mengerjakan soal di depan kelas sebanyak 10 siswa 

(30,30 %). 

 



2. Hasil Belajar Ekonomi siswa 

1) Sebelum Tindakan Kelas 

Data hasil belajar siswa kelas XI IPS 1 sebelum adanya 

tindakan kelas diperoleh dari daftar nilai ekonomi siswa sebelum 

tindakan kelas dilakukan. Siswa dikatakan berhasil dalam belajar jika 

memperoleh nilainya sudah mencapai standar ketuntasan KKM yaitu 

74. Dari data tersebut diperoleh keterangan bahwa, siswa yang nilai 

sudah mencapai standar ketuntasan KKM yaitu sebanyak 4 siswa dari 

33 jumlah siswa di kelas XI IPS 1 atau 12,12%. Sedangkan siswa 

yang nilainya belum mencapai standar ketuntasan KKM sebanyak 29 

dari 33 siswa atau 87,87%. 

2) Tindakan Kelas Putaran I 

Data hasil belajar ekonomi siswa pada putaran I diperoleh dari 

soal latihan mandiri. Adapun hasil belajar ekonomi siswa pada putaran 

I yaitu siswa yang memperoleh nilainya mencapai standar ketuntasan 

KKM yaitu sebanyak 19 siswa atau 57,57% dari keseluruhan siswa 

yang hadir yaitu 33 siswa. 

3) Tindakan Kelas Putaran II 

Data hasil belajar ekonomi siswa pada putaran I diperoleh dari 

soal latihan mandiri. Adapun hasil belajar ekonomi siswa pada putaran 

II yaitu siswa yang memperoleh nilainya mencapai standar ketuntasan 

KKM yaitu sebanyak 29 siswa atau 87,87% dari keseluruhan siswa 

yang hadir yaitu 33 siswa. 

 

B. Pembahasan  

Pembahasan berisi tentang uraian dan penjelasan mengenai hasil 

penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh peneliti dengan guru ekonomi 

kelas XI IPS 1 SMA N Karangpandan. Hal-hal yang dibahas dalam 

pembahasan yaitu sesuai yang berkaitan dengan permasalahan dan hipotesis 

tindakan selama proses penelitian. 

 



1. Keaktifan Belajar Siswa 

Indikator-indikator yang dijadikan sebagai patokan untuk 

mengetahui peningkatan keaktifan siswa pada pembelajaran ekonomi 

disini adalah mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, 

mengerjakan soal ke depan kelas, mengemukakan pendapat, presentasi 

kelompok. Menurut data dari kegiatan observasi yang dilakukan peneliti 

dengan guru mitra menyebutkan bahwa siswa yang berani bertanya 

adalah sebanyak 4 siswa (12%), siswa yang menjawab pertanyaan 

sebanyak 2 siswa (6%), mengemukakan pendapat atau ide sebanyak  2 

siswa (6%),  mengerjakan soal di depan kelas sebanyak 8 siswa (24%), 

dan siswa yang aktif dalam presentasi sebanyak 3 siswa (9,09%). 

2. Hasil Belajar Ekonomi 

        Hasil  belajar siswa mengalami peningkatan. Peningkatan hasil 

belajar siswa didiskripsikan dari data yang diperoleh selama dua putaran 

penelitian. Siswa yang nilainya mencapai standar ketuntasan KKM 

sebelum penelitian sebanyak 4 siswa (12,12%), penelitian putaran I 

sebanyak 19 siswa (57,57 %), putaran II sebanyak 29 siswa (87,87 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

A. Kesimpulan 

Dari rangkaian putaran penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan 

terlihat adanya perubahan yang merupakan hasil penelitian dalam rangka usaha 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar ekonomi siswa khususnya pada materi 

perdagangan internasional. 

1. Penerapan metode pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) 

telah mampu meningkatkan keaktifan dan hasil belajar ekonomi pada 

materi perdagangan internasional.  

2. Keaktifan belajar ekonomi siswa meningkat melalui penerapan metode 

pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dalam pembelajaran 

ekonomi. 

3. Hasil belajar ekonomi siswa meningkat melalui penerapan metode 

pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dalam pembelajaran 

ekonomi. 

  Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dengan penerapan 

metode pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dalam 

pembelajaran ekonomi dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 

siswa kelas XI IPS 1 SMA N Karangpandan 

 

B. Implikasi 

Kesimpulan di atas memberikan implikasi bahwa dengan 

menerapkan metode pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) 

dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar ekonomi siswa. Keaktifan 

siswa dilihat dari beberapa aspek yaitu kemauan bertanya, menjawab 

pertanyaan, mengerjakan soal ke depan kelas, mengemukakan pendapat, 

dan presentasi kelompok. Sedangkan hasil belajar siswa mampu mencapai 

standar ketuntasan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) 74. Hasil belajar 

siswa dilihat dari nilai tes yang diberikan oleh guru. 

 



DAFTAR PUSTAKA 

 

Basrowi, DKK. 2008. Prosedur Penelitian Tindakan Kelas. Bogor: Ghalia 

Indonesia. 

 

Kusumah, Wijaya. 2011. Mengenal Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Indeks. 

Nurhadi. 2004. Kurikulum 2004. Jakarta: Gramedia Widiasarana. 

 

Richard I. Arends. 2008. Learning To Teach. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Sil Berman, Malvin. 2001. Active Learning 101 Strategi Pembelajaran Aktif. 

Yogyakarta : Yappendis. 

 

Sutama, DKK. 2011. Bidang Penelitian Tindakan Kelas dan Penulisan Kaya 

Ilmiah. Surakarta: FKIP UMS. 

 

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitataif, 

kuantutatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta 

 

12.wordpress.com/2009/01/02/indikator keaktifan siswa yang dapat dijadikan 

penilaian dalam PTK. 

 




