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ABSTRAK 

 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar pada siswa 
kelas IV SD N 1 Socokangsi melalui strategi pembelajaran Numbered Heads Together 
(NHT). Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom 
actionresearch).Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SD N 1 
Socokangsi. Lokasi penelitian di SD N 1 Socokangsi, Jatinom, KlatenPenelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklusnya memiliki komponen tindakan yaitu 
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Strategi yang digunakan dalam 
pembelajaran ini adalah Numbered Heads Together (NHT). Pembelajaran dengan 
penerapan strategi Numbered Heads Together (NHT) adalah suatu strategi dalam 
pembelajaran dan pengajaran dengan jalan melatih anak untuk bekerja sama atau kerja 
kelompok dalam memecahkan persoalan.Tehnik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah observasi, tes, dan wawancara. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisa kualitatif dan kuantitatif.Indikator pencapaian pada penelitian 
ini adalah jika 80% siswa memiliki perasaan senang terhadap mata pelajaran PKn, 80% 
ketertarikan siswa, 80% perhatian siswa dalam pembelajaran, 85% keterlibatan siswa 
dalkam pembelajaran dan 80% siswa memperoleh nilai > 65 (KKM yang telah 
ditentukan). Berdasarkan hasil penelituan dapat disimpulkan bahwa dengan 
menggunakan strategi pembelajaran Numberad Heads Together (NHT) dapat 
meningkatkan minat belajar siswa disertai dengan peningkatan hasil prestasi siswa. 
Meningkatnya minat belajar siswa ditandai pada pra siklus minat belajar siswa rata-rata 
5%, pada siklus I rata-rata  % ,dan pada siklus II rata-rata   %. Meningkatnya hasil 
belajar siswa ditandai pada pra siklus nilai rata-rata 50, siklus I rata-rata 64,6 dan siklus 
II menjadi 71 dan presentase ketuntasan pra siklus 24%, siklus I meningkat menjadi 
52% dan siklus II menjadi 88%. 

Kata kunci : Minat Belajar PKn, Strategi Numbered Heads Together (NHT), Hasil Belajar 

*: Peneliti 

**: Pembimbing 



A. Pendahuluan 

        Pembelajaran pada hakekatnya adalah suatu proses interaksi antar anak dengan 

anak, anak dengan sumber belajar, dan anak dengan pendidik (Mulyadi 2011:64). 

Contohnya adalah pembelajaran PKn, mata pelajaran PKn adalah mata pelajaran 

yang merupakan rangkaian manunggal dari upaya pengalihan norma, pengetahuan 

dan penanaman sikap-sikap untuk membentuk kepribadian berdasarkan nilai-nilai 

atau norma pancasila (Daroeso 1996:47). Materi yang terdapat pada PKn sangat luas 

dan berupa teori atau hafalan yang sering membuat siswa merasa tidak minat belajar 

dan cepat merasa bosan. Guru sebagai orang yang bertanggung jawab di dalam 

pendidikan formal di sekolah, harus selalu aktif dan kreatif dalam pembelajaran.  

      Permasalahan yang ditemukan peneliti di SD N 1 Socokangsi adalah rendahnya 

minat belajar siswa terhadap mata pelajaran PKn khususnya pada siswa kelas IV. Hal 

ini disebabkan strategi yang digunakan dalam pembelajaran tidak dapat 

menumbuhkan minat belajar siswa. Akibatnya siswa cepat merasa bosan, tidak 

memahami materi yang disampaikan guru dan tentu saja berdampak pada hasil 

belajar yang rendah. Dari 25 siswa yang ada di kelas IV hanya 5 atau 20% saja siswa 

yang berminat terhadap mata pelajaran PKn. Sedangkan 20 siswa atau 80% siswa 

minat belajarnya terhadap PKn rendah. Menurut (Slameto 1995:47) “minat adalah 

menurut kecenderungan jiwa yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang 

beberapa aktivitas  atau kegiatan.” 

      Sebagai solusi penulis berusaha menggunakan strategi pembelajaran Numbered 

Heads Together (NHT) untuk meningkatkan minat belajar PKn pada siswa kelas IV 

di SD N 1 Socokangsi tahun ajaran 2012/2013. Diharapkan dengan strategi ini dapat 

meningkatkan minat belajar PKn. 

      Siswa dapat berminat terhadap pelajaran apabila guru tepat dalam memilih 

strategi pembelajaran. Dengan strategi ini diharapkan dapat menumbuhkan minat 

belajar siswa kelas IV SD N 1 Socokangsi. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, 

perlu dilakukan penelitian dengan judul “MENINGKATKAN MINAT BELAJAR 

PKn DENGAN STRATEGI NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) PADA 



SISWA KELAS IV SEMESTER II SD N 1 SOCAKANGSI KLATEN TAHUN 

AJARAN 2012/2013.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat 

belajar PKn melalui penggunaan strategi Numbered Heads Together (NHT) pada 

siswa kelas IV SD N 1 Socokangsi tahun ajaran 2012/2013. 

B. Metode Penelitian 

Tempat Penelitian dilaksanakan di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 1 Socokangsi 

tahun ajaran 2012/2013 yang beralamat di Tegalmulyo, Socokangsi, Jatinom, 

Klaten .Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2012/2013 dengan bertahap dari bulan Januari sampai Maret 2013. Subjek 

penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SD N 1 Socokangsi tahun ajaran 

2012/2013. Jumlah anak yang diteliti 25 anak terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 14 

siswa perempuan. Objek yang diteliti adalah peningkatan minat belajar PKn dengan 

strategi Numbered Heads Together (NHT). Metode yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas model Kurt Lewin. Menurut 

Kurt Lewin dalam Rubiyanto (2011:104)”Dalam satu siklus terdiri dari empat 

tahapan, yaitu : 1) perencanaan (planning), 2) aksi, tindakan, pelaksanaan (acting), 

3)observasi (observing), 4) refleksi (reflekting)”. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data 

kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yang diteliti adalah minat belajar 

siswa pada mata pelajaran PKn, sedangkan data kuantitatif adalah hasil belajar PKn 

siswa kelas IV. Data diambil langsung oleh peneliti dari siswa dan guru SD N 1 

Socokangsi, sehingga merupakan data primer. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Secara umum 

instrumen penelitian yang direncanakan adalah lembar observasi lembar observasi 

tindak mengajar guru kelas IV dan lembar observasi tindak belajar siswa kelas IV. 

pedoman wawancara digunakan sebagai bahan acuan dalam melaksanakan 

wawancara untuk meminta keterangan kepada nara sumber. Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dalam penelitian ini digunakan sebagai alat menyusun 

perencanaan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Keabsahan data dalam 



penelitian kualitatif diperoleh melalui triangulasi. Menurut Denkin triangulasi 

meliputi 4 hal, yaitu: Triangulasi Metode, Triangulasi Antar Peneliti, Triangulasi 

Sumber, Triangulasi Teori. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini 

digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Dalam penelitian ini 

analisis data yang digunakan adalah menurut Miles dan Huberman (dalam Iskandar 

2008:75)”Tehnik analisis terdiri dari tiga komponen, yaitu reduksi data,display 

(penyajian data), mengambil keputusan. Indikator pencapaian Indikator minat 

belajar yang ingin dicapai adalah perasaan senang (80%), ketertarikan siswa(80%), 

perhatian siswa (80%), keterlibatan siswa (85%). Indikator hasil belajar setelah 

tindakan diharapkan siswa yang memperoleh nilai sama atau lebih dari KKM yaitu 

65 sebesar 80% siswa. 

C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

      Berdasarkan hasil pengumpulan data kelas sebelum tindakan atau kondisi awal 

diperoleh peneliti dari wawancara dengan guru kelas IV serta wawancara dengan 

siswa kelas IV. Dari hasil wawancara tersebut diperoleh data bahwa dari jumlah 

siswa 25 ini yang berminat mengikuti pembelajaran PKn hanya 5 siswa atau 

sebesar 20% saja, sedangkan yang 20 siswa atau sebesar 80% merasa tidak 

berminat mengikuti pembelajaran PKn. Data yang diperoleh peneliti tentang hasil 

belajar siswa pada kundisi awal diperoleh dari daftar nilai siswa, yaitu hanya 6 

siswa atau 24% yang nilainya sama atau lebih besar dari KKM, sedangkan 19 siswa 

atau 76%  nilainya masih dibawah KKM dengan rata-rata nilai sebesar 50. Siklus I      

Pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan dengan dua kali pertemuan yaitu hari 

Rabu, 27 Februari 2013, dan hari Jumat, 1 Maret 2013. Pada siklus I sebagai 

pengajar adalah guru kelas sedangkan peneliti sebagai observer. Hasil observasi 

minat belajar siswa setelah dilaksanakannya siklus I terjadi peningkatan dalam 

keempat indikator minat belajar, yaitu perasaan senang dari 20% bertambah 

menjadi 52%, ketertarikan siswa bertambah dari 20% menjadi 56%, perhatian siswa 

bertambah dari 20% menjadi 84%, dan keterlibatan siswa bertambah dari 20% 

menjadi 56%. Hasil belajar PKn pada kondisi awa rata-rata 50 pada akhir siklus I 

nilai rata-rata menjadi 64,6, dengan jumlah siswa yang mencapai KKM sebanyak 



13 siswa atau sebesar 52%. Siklus II pertemuan pertama pada hari Rabu, 6 Maret 

2013, sedangkan pertemuan ke dua dilaksanakan pada hari Jumat, 8 Maret 2013. 

Pada siklus II ini yang bertindak sebagai pengajar adalah peneliti sedangkan guru 

kelas bertindak sebagai observer. Hasil observasi minat belajar setelah 

dilaksanakannya siklus II terjadi peningkatan dari siklus I dalam keempat indikator 

minat belajar, yaitu pada indikator perasaan senang dari 52% bertambah menjadi 

80%, ketertarikan siswa dari 56% bertambah menjadi 88%, perhatian siswa dari 

84% bertambah menjadi 88%, dan pada keterlibatan siswa bertambah dari 56% 

menjadi 88%. Hasil belajar pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 71, 

dengan jumlah siswa yang mencapai KKM dari 23 siswa menjadi 22 siswa atau 

dari 52% menjadi 88%. Hasil observasi minat belajar siswa mengalami peningkatan 

dari siklus I dan siklus II. Minat belajar sebelumnya hanya sebesar 20 %, pada 

tindakan siklus I dengan dua kali pertemuan minat belajar siswa meningkat menjadi 

rata-rata 62 %. Terjadi peningkatan minat belajar siswa rata-rata sebesar 42 %. 

Setelah dilanjutkan dengan tindakan pada siklus II dengan dua kali pertemuan 

minat belajar siswa meningkat menjadi rata-rata 86 %. Peningkatan rata-rata minat 

belajar dari siklus I ke siklus II sebesar 24 %, sedangkan rata-rata peningkatan 

minat belajar sebelum tindakan sampai akhir tindakan siklus II sebesar 66 %.      

Hasil  belajar siswa pada mata pelajaran PKn sebelum penelitian rata-rata hanya 50. 

Setelah pelaksanaan tindakan siklus I menunjukkan bahwa hasil belajar siswa rata-

rata 64,6. Sehingga terjadi peningkatan rata-rata sebesar 14,6. Pada  akhir siklus II 

rata-rata hasil belajar siswa menjadi 71. Peningkatan rata-rata hasil belajar dari 

siklus I ke siklus II sebesar 6,4. Sedangkan peningkatan rata-rata hasil belajar siswa 

sebelum tindakan sampai akhir siklus II sebesar 21. Hasil belajar pada kondisi awal 

yang tuntas sebanyak 6 siswa atau sebesar 24 %, pada akhir siklus I yang tuntas 

sebanyak 13 siswa atau sebesar 52 %, dan pada akhir siklus II siswa yang tuntas 

mencapai 22 siswa atau sebesar 88 %. 

D.SIMPULAN 

      Dari rangkaian siklus penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan terlihat 

adanya peningkatan minat belajar siswa pada mata pelajaran PKn. Berdasarkan 



hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

penerapan strategi pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dapat 

meningkatkan minat belajar siswa pada mata palajaran PKn kelas IV di SD N 1 

Socokangsi, Jatinom, Klaten. Dengan menggunakan strategi pembelajaran 

Numbered Heads Together (NHT) terjadi peningkatan minat belajar siswa dari 20 

% menjadi 85%.Dengan menggunakan strategi pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar siswa dari rata-rata 50 menjadi 

71. 
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