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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa setelah 

penerapan model pembelajaran Numbered Head Together.yang dilakukan di 
SMP Muhammadiyah 5 Surakarta kelas VII F dengan penerima tindakan 
sebayak 32 siswa..  Prosedur penelitian ini dilakukan dengan 4 tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan 3 cara yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. 
Data dianalisis secara kualitatif dan hasil dari analisis disajikan secara 
deskripif untuk menarik kesimpulan. Penelitian penelitian tindakan kelas yang 
dilaksanakan sebanyak 2 siklus dengan membuat kegiatan pembelajaran 
menjadi lebih inovatif yaitu menyapaikan materi pembelajaran IPS dengan 
dibuatkan kelompok untuk saling berdiskusi, kegiatan presentasi dari hasil 
diskusi, kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti maupun siswa, 
saling memberikan tanggapan dari hasil diskusi dan menyimpulkan materi 
secara bersama – sama antara peneliti maupun siswa. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan 
terhadap keaktifan siswa dalam proses pembelajaran IPS yaitu : 1) aktif dalam 
bertanya sebelum tindakan sebesar 11 orang (34,37%), siklus I sebesar 17 
orang (53,12 %), siklus II menjadi 23 orang (71,87%), 2) aktif dalam 
menjawab pertanyaan sebelum tindakan sebesar 14 orang (53,12%), siklus I 
sebesar 21oran (65,62%), siklus II  menjadi 25 orang (78,12 %), 3) aktif dalam 
mengemukakan pendapat sebelum tindakan sebesar 15,62%, siklus I sebesar 
15 orang (46,87%), siklus II menjadi 23  orang (71,87 %), 4) Aktif dalam 
diskusi kelompok pada siklus I 18 orang (56,25%), siklus II menjadi26 orang 
(81,25%).  

Berdasarkan data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan 
model pembelajaran  Numbered Head Together dapat meningkatkan keaktifan 
siswa dalam proses pembelajaran IPS di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta 
kelas VII F. 
 
Kata Kunci : Keaktifan siswa, model pembelajaran Numbered Head Together. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan sarana penting dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa karena pendidikan dipandang sebagai unsur – unsur  dalam 

pembentukan generasi muda bangsa  yang akan datang.  Berdasarkan fakta 

tersebut maka pada bidang khususnya pendidikan perlu mendapatkan perhatian 

dan penanganan yang lebih intensif lagi baik itu dari pemerintah maupun 

masyarakat. 

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)  merupakan  mata 

pelajaran yang penting dalam dunia pendidikan, karena  sekarang memuat empat 

mata pelajaran sekaligus yaitu Ekonomi, Geografi, Sejarah dan Sosiologi. 

Banyaknya materi yang ada dalam mata pelajaran tersebut  memang sangatlah 

membosankan dan tidak menarik untuk dipelajari karena harus banyak menghafal 

materi. Bahkan banyak siswa yang tidak memperhatikan selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

Dalam pembelajaran dibutuhkan keaktifan dalam proses pengembangan 

materi yang diberikan, hal ini juga sangat dipengaruhi oleh penggunaan model 

pembelajaran yang sesuai. Proses pembelajaran yang aktif diharapkan dapat 

mengembangkan daya kreatifitas siswa untuk memahami suatu konsep materi 

pada mata pelajaran tersebut.  

Dalam  proses belajar mengajar guru selaku  pengajar mempunyai tugas 

untuk memilih  dan  menentukan model pembelajaran yang sesuai untuk 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan suatu model pembelajaran 

sangatlah penting untuk proses belajar mengajar karena penggunaan model yang 

tepat dan sesuai dengan materi yang disampaikan akan membuat tujuan dari 

pembelajaran tersebut tercapai.  

Hasil pengamatan pada siswa kelas VII F SMP Muhammadiyah 5 

Surakarta menememukan beberapa masalah yang mempengaruhi keaktifan siswa 

antara lain  dalam proses pembelajaran berlangsung masih didominasi oleh guru, 

guru masih banyak menggunakan metode ceramah, murid tidak memperhatikan 

pelajaran, banyak yang masih bicara sendiri atau mengobrol dengan teman, 
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siswanya kurang motivasi dan keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran masih 

kurang atau rendah. Banyak siswa yang belum berani untuk mengemukakan 

pendapat, untuk bertanya serta menjawab pertanyaan sehingga siswa kurang 

memahami materi yang disampaikan oleh guru. Dari hasil pengamatan keaktifan 

siswa sebelum guru menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together 

(NHT) yaitu dengan metode ceramah rata – rata keaktifan 23,46%. Aktif bertanya 

hanya 11 orang (34,37 %), aktif menjawab pertanyaan 14 orang  (43,75 %), aktif 

mengemukakan pendapat 5 orang (15,62 %), dan keaktifan dalam diskusi 

kelompok tidak dicantumkan karena sewaktu observasi guru hanya menggunakan 

metode ceramah saja. 

Guru IPS kelas VII F SMP Muhammadiyah 5 Surakarta telah 

menggunakan berbagai model pembelajaran seperti: ceramah dan diskusi untuk 

mengatasi masalah tersebut  tetapi hasilnya belum mampu membuat siswa 

menjadi lebih aktif. Berdasarkan permasalahan yang seperti ini, peneliti berusaha 

mencari solusi untuk  menggunakan  model pembelajaran lain yang bisa membuat 

siswa tertarik dan dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran. Untuk mengatasi masalah tersebut agar tidak berlanjut , maka 

peneliti akan menggunakan model yang tepat yaitu model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT). Diharapkan dengan menerapkan model 

pembelajaran Numbered Head Together (NHT) keaktifan siswa dapat meningkat 

sebesar >70%. Menurut  Hamdani (2011:89), Numbered Head Together adalah 

metode belajar dengan cara setiap siswa diberi nomor dan dibuat suatu kelompok, 

kemudian secara acak, guru memanggil nomor dari siswa. Model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT) dapat meningkatkan semangat belajar siswa 

karena dalam metode ini siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan 

pendapatnya, memberikan ide/gagasannya, serta dituntut untuk bekerjasama 

dengan sesama anggota. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran 

Numbered Head Together (Hamdani, 2011:90) : 

a. Kelebihan  

1) Setiap siswa menjadi siap semua 

2) Siwa dapat melakukan diskusi dengan sungguh – sungguh 
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3) Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai 

b. Kekurangan  

1) Kemungkinan nomor yang dipangggil, akan dipanggil lagi oleh guru 

2) Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru 

Menurut Hasibuan dan Moedjiono (1995:7) keaktifan siswa itu dapat mengambil 

bentuk yang beraneka ragam diantaranya sebagai berikut : 

“Mendengarkan (ceramah), mendiskusikan, membuat sesuatu, menulis 
laporan, dan sebagainya. Keaktifan – keaktifan yang lebih penting, bahkan 
lebh sulit diamati, ialah menggunakan isi khasanah pengetahuan dalam 
memecahkan masalah baru, manyatakan gagasan dengan bahasa sendiri, 
menyusun suatu rencana satua pembelajaran atau eksperimen, dan 
sebagainya”. 
 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan indikator dari keaktifan adalah 

keaktifan dalam bertanya, keaktifan menjawab pertanyaan, keaktifan 

mengemukakan ide, serta keaktifan siswa dalam diskusi kelompok . 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk meningkatkan keaktifan siswa dengan judul “upaya 

peningkatan keaktifan siswa melalui model pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT) dalam proses pembelajaran IPS terpadu pada siswa kelas VII F 

SMP Muhammadiyah 5 Surakarta tahun ajaran 2012 / 2013. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah dengan menggunakan model 

pembelajaran Numbered Head Together dapat meningkatkan keaktifan dalam 

proses pembelajaran IPS Terpadu pada siswa kelas VII F SMP Muhammadiyah 5 

Surakarta tahun ajaran 2012/2013”. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

dilakukan secara langsung dan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran IPS. 

Dalam penelitian, peneliti bertindak sebagai seorang pengajar yang mengajar 

siswa dan menyampaikan materi pembelajaran berdasarkan Rancangan 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan dilaksananakan sesuai prosedur yang telah 

ditentukan. 
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Penelitian dilakukan di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta yang beralamat 

di Jl. Slamet Riyadi no. 443. Sekolahan ini dipimpin oleh Bp. Sudarno, S.Pd yang 

bertindak sebagai kepala sekolah. Penelitian dilaksanakan di SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta yaitu dengan pertimbangan peneliti pernah 

melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di sekolah tersebut sehingga 

secara garis besar sudah mengetahui dan mengenal karakteristik siswa serta proses 

pembelajaran yang dilaksanakan di sekolahan tersebut. 

Rencana pelaksanaan penelitian ini dilakukan mulai dari persiapan 

hingga pembuatan laporan hasil penelitian dari bulan November 2012 sampai 

bulan Februari 2013. Dalam Penelitian ini, subyek yang dipilih adalah siswa SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta kelas VII F tahun ajaran 2012/2013 dengan jumlah 

siswa 32 orang yang terdiri dari 19 siswa laki – laki dan 13 siswa perempuan. 

Tahapan – tahapan prosedur penelitian melalui empat tahap yaitu : 1) 

perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) pengamatan dan 4) refleksi. Pada tahap 

perencanaan tindakan ini peneliti berperan sebagai observer dan pelaku tindakan 

sedangkan guru selaku rekan kolaborasi berperan sebagai observer. Rencana yang 

harus dipersiapkan terdiri dari materi pembelajaran, Rancangan Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), serta instrumen observasi yang terdiri dari lembar observasi, 

pedoman observarsi, catatan observasi, catatan lapangan dan kemudian menyusun  

langkah persiapan pelaksanaan yaitu : 1) Identifikasi Masalah, 2) Perencanaan 

Solusi Masalah. Tahap pelaksanaan tindakan ini, semua rencana tindakan yang 

telah dibuat akan di laksanakan. Pada tahap ini pertama – tama peneliti akan 

mengenalkan model pembelajaran yang akan diterapkan yaitu Numbered Head 

Together dan menjelaskan langkah – langkah pelaksanaannya. Kemudian peneliti 

mulai melaksanakan model pembelajaran Numbered Head Together dengan 

mengacu pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat 

sebelumnya. Tahap pengamatan, peneliti selain berperan sebagai pelaku tindakan 

juga sebagai observer. Peneliti mengamati semua kegiatan yang dilakukan siswa 

dikelas selama proses tindakan pembelajaran kemudian mencatatnya dalam 

lembar observasi yang telah dibuat sebelumnya. Tahap refleksi dilakukan pada 

akhir siklus I dan siklyus II, refleksi dilakukan oleh guru dan peneliti yang berupa 
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analisis dan penilaian hasil pengamatan untuk menelaah hasil tindakan yang telah 

dilakukan dan untuk mengetahui apakah model pembelajaran  Numbered Head 

Together dapat meningkatkan keaktifan siswa. Data yang diperoleh berupa 

informasi tentang keaktifan siswa selam proses pembelajaran. Data penelitian ini 

diperoleh dari berbagai sumber yaitu : 1) Narasumber yaitu guru IPS kelas VII F 

SMP Muhammadiyah 5 Surakarta, 2) Siswa kelas VII F sebagai obyek penelitian, 

3)SMP Muhammadiyah 5 Surakarta sebagai tempat berlangsungnya proses 

pembelajaran 4) Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran, dan dokumen lainnya 

yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian.  

Teknik pengumpulan data  dengan : 1) Observasi , 2) Wawancara, 

3) Dokumentasi. Instrumen yang digunakan untuk penelitian adalah lembar 

observasi untuk menggali data tentang keaktifan siswa, pedoman observsi 

untuk mecatat kegiatan guru selama proses pembelajaran yang berisi beberapa 

aspek yang akan diamati dan akan digunakan ketika observasi berlangsung, 

catatan observasi dan catatan lapangan. Menurut Trianto (2011:89)  indikator 

kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan tindakan perbaikan yang 

ditetapkan secara eksplisit sehingga memudahkan verifikasinya untuk 

tindakan perbaikan. Sebelum tindakan guru menyampaikan materi hanya 

dengan metode ceramah, pemberian tugas dan diskusi membuat keaktifan 

siswa hanya mencapai 23,46%. Dengan penerapan model pembelajaran 

Numbered Head Together kriteria keberhasilan keaktifan siswa mampu 

mencapai  >70 % dari 32 siswa dengan kondisi keaktifan yang merata. 

Validitas data dalam penelitian ini digunakan uji kredibilitas yaitu 

kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dengan triangulasi. Sugiyono 

(2010: 372) mengemukakan bahwa triangulasi merupakan pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Peneliti menggunakan 

triangulasi yaitu dengan menguji kepada sumber yang sama tetapi menggunakan 

teknik yang berbeda.  

Teknik analisis data merupakan suatu proses untuk menyusun data – data 

yang diperoleh baik itu hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang 

dilakukan sejak awal proses tindakan sampai proses penyusunan laporan sehingga  



7 
 

dapat dimengerti, dipahami dan dapat informasikan kepada yang lainnya. Menurut  

Miles dan  Michael Huberman (1992: 15-19) langkah – langkah teknik analisis 

data adalah sebagai berikut : 1) Pengumpulan data adalah mengumpulkan data di 

lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi 

dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk 

menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikut. 

2) Reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakkan, transformasi 

data kasar yang ada di lapangan langsung dan diteruskan pada waktu 

pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti mulai 

memfokuskan wilayah penelitian, 3) Penyajian data adalah rakitan organisasi 

informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Dalam penyajian data 

diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, dan keterkaitan kegiatan atau tabel, 4) 

Penarikan kesimpulan adalah dalam pengumpulan data peneliti harus mengerti 

dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung dilapangan dengan menyusun 

pola – pola pengarahan dan sebab akibat.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan terhadap permasalahan penelitian maupun hipotesis 

tindakan berdasarkan analisis data kualitatif hasil penelitian antara peneliti yang 

berkolaborasi dengan guru IPS yang telibat dalam penelitian ini serta profil 

keadaan kelas sebelum dan sesudah tindakan  yang dibuat oleh peneliti bersama 

dengan guru IPS sebagai kolaborator dimulai dari :1) perencanaan tindakan, 2) 

pelaksanaan tindakan, 3) pengamatan tindakan, 4) refleksi hasil tindakan yaitu 

tentang penerapan model pembelajaran Numbered Head Together dan hasil 

penelitian secara kolaborasi dengan guru IPS menyatakan bahwa proses 

pembelajaran dengan menerapan model pembelajaran Numbered Head Together 

pada mata pelajaran IPS dengan materi pokok bahasan Peta, Atlas dan Globe telah 

mendorong guru untuk lebih mengembangkan model pembelajaran yang selama 

ini digunakan agar lebih variatif lagi sehingga proses pembelajaran dapat 

melibatkan siswa lebih jauh dan tidak hanya berpusat pada guru. 
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Tujuan dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dimana indikator keaktifan itu sendiri 

adalah aktif dalam bertanya, aktif dalam menjawab pertanyaan, aktif dalam 

mengemukakan pendapat, dan aktif dalam diskusi kelompok. Dalam melakukan 

tindakan peneliti dihadapkan pada hambatan – hambatan yang mendorongnya 

untuk lebih semangat dan inovatif lagi agar siswa mampu melakukan proses 

pembelajaran dengan lebih baik. Penelitian ini difokuskan pada tindakan peneliti 

untuk meningkatkan kektifan siswa pada proses pembelajaran IPS dan menuntut 

siswa untuk aktif serta berinteraksi dalam kelompok. Penerapan model 

pembelajaran Numbered Head Together ini menuntut siswa untuk mampu bekerja 

sama antar kelompok dan menuntut siswa untuk aktif. 

Data tentang keaktifan siswa sebelum dan sesudah dilakukan tindakan disajikan 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 1 

Peningkatan Keaktifan Siswa Kelas VII F 

No Aspek Yang Diamati 
Sebelum 

Tindakan 

Sesudah Tindakan 

Siklus I Siklus II 

1 Aktif dalam bertanya 11 orang 

(34,37 %) 

17 orang 

(53,12 %) 

23 orang  

(71,87 %) 

2 Aktif dalam menjawab 

pertanyaan 

14 orang 

(43,75 %) 

21 orang  

(65,62 %) 

25 orang  

(78,12 %) 

3 Aktif dalam mengemukakan 

pendapat 

5 orang  

(15,62 %) 

15 orang  

(46,87 %) 

23 orang  

(71,87 %) 

4 Aktif dalam diskusi 

kelompok 

0 orang  

(0%) 

18 orang  

(56,25 %) 

26 orang  

(81,25%) 

 

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa keaktfan siswa pada setiap 

siklsnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil 

obeservasi sebelum diterapkan model pembelajaran Numbered Head Together 

pada tanggal 04 Januari 2013 pukul 09.55 – 12.45 WIB yang dilakukan pada 32 
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orang siswa yaitu siswa yang aktif bertanya hanya sebesar 11 orang (34,37 %), 

siswa yang aktif bertanya sebesar 14 orang  (43,75 %), siswa yang aktif 

mengemukakan pendapat sebesar 5 orang (15,62 %) dan untuk aktif dalam diskusi 

kelompok tidak dicanumkan karena pada saat observasi guru hanya menggunakan 

metode ceramah.  

Pada siklus I yang yang dilakukan pada tanggal 05 dan 08 Januari 2013 

Mendapatkan hasil yang cukup menggembirakan, keaktifan siswa meningkat 

yaitu yaitu aktif dalam bertanya 17 orang (43,75%), aktif menjawab pertanyaan 

21 orang (65,62%), aktif mengemukakan ide atau pendapat 15 orang (46,87%) 

dan aktif dalam diskusi siklus I sebanyak 18 orang (56,25%). Pada siklus I belum 

mencapai indikator yang ditentukan sehingga peneliti bersama dengan guru IPS 

mengadakan revisi dan evaluasi agar hasil yang didapat lebih maksimal. Peneliti 

juga belum mampu mengendalikan kelas dengan baik, kurang memotivasi siswa 

dalam mengikuti pelajaran dan jalannya proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together belum optimal. 

Pada siklus II didapatkan hasil yang lebih optimal, peningkatan pada siklus ini 

cukup signifikan, aktif dalam bertanya 23 orang (71,87%), aktif menjawab 

partanyaan 25 orang (78,12%), aktif dalam mengemukakan pendapat / ide 23 

orang (71,87%), aktif dalam diskusi pada siklus II menjadi 26 orang (81,25%). 

Pada siklus II ini indikator keaktifan sudah tercapai yaitu >70% .  

Penerapan model pembelajaran Numbered Head Together selama proses 

pembelajaran pada setiap siklusnya mengalami peningkatan pada keaktifan siswa 

sehingga mencapai hasil yang optimal seperti yang diharapkan oleh peneliti dan 

guru IPS. Grafik peningkatan siswa kelas VII F SMP Muhammadiyah 5 Surakarta 

adalah sebagai berikut : 
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     Grafik 1 

Peningkatan Keaktifan Siswa Kelas VII F 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan, 

keaktifan siswa telah mengalami perubahan yang menggembirakan. Hal ini bisa 

dilihat dari keaktifan siswa yang meningkat pada setiap siklusnya. Adapun 

kesimpulan yang dibuat peneliti adalah penggunaan model pembelajaran 

Numbered Head Together dalam proses pembelajaran IPS pada materi Peta, Atlas, 

Globe dapat meningkatkan keaktifan siswa. Peningkatan keaktifan siswa tersebut 

terjadi setelah peneliti melalukan upaya yang di lakukan dalam 2 siklus yaitu: 

1. Penerapan model pembelajaran Numbered Head Together yang dapat 

meningkatkan keaktifan siswa. Hasil dari penelitian tindakan kelas 

menunjukkan peningkatan pada setiap siklusnya yaitu a) siswa yang aktif 

bertanya sebelum tindakan sebesar 11 orang  (34,37 %), pada siklus I sebesar 
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17 orang (53,12 %), pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 23 orang 

(71,87 %), b) aktif dalam menjawab pertanyaan sebelum tindakan sebesar 

sebesar 14 orang (43,75 %), siklus I sebesar 21 orang (65,62 %),siklus II 

meningkat menjadi 25 orang (78,12 %), c) Aktif dalam mengemukakan 

pendapat sebelum tindakan sebesar 5 orang (15,62 %), siklus I sebesar 15 

orang (46,87 %) , siklus II menjadi 23 orang (71,87 %),  d) Aktif dalam diskusi 

kelompok pada siklus I sebesar 18 orang (56,25%), siklus II meningkat 

menjadi 26 orang (81,25%). 

2. Peneliti membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih inovatif yaitu 

menyapaikan materi pembelajaran IPS dengan dibuatkan kelompok untuk 

saling berdiskusi, kegiatan presentasi dari hasil diskusi, kegiatan tanya jawab 

yang dilakukan oleh peneliti maupun siswa, saling memberikan tanggapan dari 

hasil diskusi dan menyimpulkan materi secara bersama – sama antara peneliti 

maupun siswa. 

3. Peneliti melakukan kegiatan pembelajaran yang proses pembelajarannya 

berpusat pada siswa sehingga membantu siswa dalam memahami materi yang 

disampaikan. 

4. Guru mengkondindisikan kelas dengan baik, sehingga tercipta suasana belajar 

yang mendukung untuk meningkatkan keaktifan siswa. 
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