
 

 

NASKAH PUBLIKASI 

PENINGKATAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR IPA KELAS IV 

MELALUI  STRATEGI PEMBELAJARAN  NUMBERED HEADS 

TOGETHER DI SD NEGERI 2 MIRENG 

TAHUN 2013/2014 

 

 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai 

derajat Sarjana S-1 Program Studi 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

 

 

 

Diajukan Oleh: 

ETIK KURNIAWATI 

A54B111021 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2014 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PENINGKATAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR IPA KELAS IV 

MELALUI  STRATEGI PEMBELAJARAN  NUMBERED HEADS 

TOGETHER DI SD NEGERI 2 MIRENG 

 TAHUN 2013/2014 

 

 

Etik Kurniawati, A54B111021, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 

2014, xvi + 124 halaman (termasuk lampiran) 

 

Abstrak  

 

Penelitian ini bertujuan untuk  meningkatkan motivasi dan hasil belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam siswa kelas IV tahun 2013/2014 dengan menggunakan strategi 

pembelajaran Numbered Heads Together(NHT). Penelitian ini merupakan 

Penelitian Tindakan Kelas. Subjek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa 

kelas IV SD Negeri 2 Mireng, Trucuk, Klaten yang berjumlah 15 siswa yang 

terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data 

dikumpulkan melalui metode observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi.  

Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber, sedang analisis data 

secara deskriptif kualitatif alur yang dilalui meliputi reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. Setelah dianalisis diperoleh hasil penelitian ini 

menunjukkan setelah diterapkan strategi Numbered Heads Together(NHT) pada 

pembelajaran IPA terjadi peningkatan motivasi dan hasil belajar IPA di SD 

Negeri 2 Mireng, Trucuk. Hal ini dapat dilihat dari aspek (1) motivasi belajar 

pada kondisi awal sebelum tindakan 47,22%, siklus I 58,33% dan diakhir 

tindakan Siklus II menjadi 80%, (2) hasil belajar siswa yang mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal pada kondisi awal sebelum tindakan 46,67%, Siklus I 

66,67% dan diakhir tindakan Siklus II meningkat menjadi 86,67%. Kesimpulan 

dari penelitian ini adalah dengan diterapkannya strategi pembelajaran Numbered 

Heads Together(NHT) dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA siswa 

kelas IV di SD Negeri 2 Mireng Tahun 2013/2014. 
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A. PENDAHULUAN  

            Suatu  proses pembelajaran yang baik disekolah dapat berjalan dengan 

lancar karena dipengaruhi oleh guru, keberadaan  guru yang melakukan proses 

pembelajaran di kelas sangat menentukan akan berhasil atau tidaknya 

mengantarkan anak didik mengubah perilaku dalam  pengalaman belajarnya. 

Keberhasilan dapat ditentukan oleh kepiawaian guru dalam  mengelola kelas, 

dengan menerapkan metode, strategi, pemberian motivasi, dan pemahaman 

terhadap karakteristik siswa. Seorang guru harus pandai dalam mengelola 

kelas, mengusai materi dan mengusai metode pembelajaran sehingga proses 

pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari pembelajaran 

yaitu diperolehnya hasil yang optimal.   

            Berbagai macam starategi dan model  pembelajaran dapat digunakan 

oleh guru untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, dalam hal ini 

disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan kepada siswanya. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, maka perlu dilakukan  berbagai latihan, penguasaan 

strategi serta metode pembelajaran, pengusaan materi belajar  dan wawasan 

dalam pembelajaran. 

 IPA adalah merupakan ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan  

benda– benda mati. Tujuan mempelajari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) agar 

siswa memahami konsep-konsep ilmiah secara sederhana dan mampu 

menggunakan metode ilmiah, bersikap ilmiah untuk memecahkan masalah-

masalah yang dihadapi. 

               Selama ini, pembelajaran IPA di sekolah umumnya dengan metode 

ceramah, dengan metode secara konvensional, tanpa menggunakan alat media 

yang tepat, sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar siswa rendah dan 

kurang menarik. Akhirnya siswa cenderung pasif dan guru yang aktif. Metode 

pembelajaran ini berdampak pada rendahnya motivasi siswa untuk belajar dan 



 

 

 

 

berdampak pula pada rendahnya hasil belajar siswa terhadap pembelajaran 

IPA. 

 Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, dalam 

kenyataannya dilapangan menunjukkan hasil belajar IPA di kelas IV SD 

Negeri 2 Mireng   rendah, sedangkan motivasi untuk belajarnyapun juga 

rendah. Hal ini disebabkan kurang bermaknanya  proses pembelajaran sudah 

terlaksana belum  optimal. Nilai mata pelajaran IPA pada siswa kelas IV SD 

Negeri 2 Mireng, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten tahun pelajaran 

2013/2014 masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai ulangan harian 

mata pelajaran IPA, dari  15 siswa yang terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 6 

siswa perempuan, yang mendapat nilai di atas KKM ( Kriteria Ketuntasan 

Minimal ) ada 7 siswa dan yang mendapatkan nilai di bawah KKM 8 siswa. 

Dari hasil ulangan tersebut rata-rata mendapatkan nilai 55, sedangkan nilai 

KKM yang harus dicapai pada mata pelajaran IPA adalah 62, sehingga hasil 

belajar mata pelajaran IPA masih rendah. 

                Kenyataan yang ada dilapangan menunjukkan hasil belajar IPA 

kurang maksimal, aktivitas yang ditunjukkan siswa pada pembelajaran masih 

rendah. Pembelajaran dengan metode diskusi secara berkelompok untuk 

saling mengeluarkan idea tau pendapat  masih jarang dilakukan disekolah SD 

Negeri 2 Mireng, sehingga siswa cenderung pasif dan gurunya yang aktif. 

Siswa  jarang dilibatkan dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran 

yang sudah dilakukan kurang bermakna, mengakibatkan rendahnya motivasi 

dan hasil  belajar siswa pada pembelajaran IPA. 

               Berdasarkan masalah yang dikemukakan, maka upaya peningkatan 

motivasi dan hasil belajar siswa harus dilakukan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yaitu Numbered heads 

Together(NHT) yang menuntut siswa terlibat aktif dan kreatif dalam 

mengikuti mata pelajaran. Dengan strategi pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) yang bersifat aktif, kreatif dan menyenangkan, maka  

diharapkan siswa akan termotivasi dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa 



 

 

 

 

yang mencapai ketuntasan belajar yang optimal sehingga tujuan belajarpun 

dapat tercapai maksimal. 

               Berdasarkan uraian tersebut tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA siswa kelas IV di SD negeri 2 

Mireng. 

B. METODE PENELITIAN  

                         Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang meliputi 4 tahapan yaitu : perencanaan, 

aksi atau pelaksanaan tindakan, observasi atau pengamatan, dan refleksi. 

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 2 Mireng UPTD Kecamatan Trucuk. 

Waktu penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober sampai bulan Februari  pada 

semester genap tahun  pelajaran 2013/2014. Subyek pada penelitian ini adalah 

guru dan siswa kelas IV SD Negeri 2 Mireng Kecamatan Trucuk Adapun 

jumlah  siswanya yaitu 15 siswa dengan 9 jumlah siswa laki- laki dan 6 jumlah 

siswa perempauan. Yang menjadi kolaborator dalam penelitian ini adalah 

Bapak Sugeng Wagiyo, S.Pd.SD sebagai guru di kelas IV. Data- data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang motivasi dan hasil 

belajar IPA di SD Negeri 2 Mireng. 

              Prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas dilaksanakan dengan 

dua siklus, setiap siklus dilakukan dua kali pertemuan, setiap siklus yang 

dilaksanakan meliputi: perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi 

atau pengamatan dan refleksi yaitu sebagai berikut  :  

1. Pada tahap perencanaan ini adalah langkah awal dalam penelitian, yaitu  

dengan menetapkan rencana yang akan dilakukan untuk meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Mireng. 

Peneliti menyusun alat evaluasi yang akan digunakan untuk mengukur 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal IPA, lembar kegiatan siswa 

(LKS), dan format atau lembar pengamatan motivasi, serta pedoman  

observasi proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran IPA yang 

berlangsung  selama 4 x 35 menit (2 kali pertemuan). Setiap siklus yang 

dilaksanakan dalam 2 x pertemuan. 



 

 

 

 

2. Tindakan yang dilakukan yaitu merupakan  upaya perbaikan dalam 

meningkatan motivasi dan hasil belajar IPA di SD Negeri 2 Mireng. 

Memberikan materi pembelajaran IPA dengan menggunakan strategi 

pembelajaran  Numbered Heads Together(NHT). Pada setiap pertemuan, 

siswa diberikan soal untuk mengerjakan LKS yang didiskusikan bersama 

kelompok serta siswa diberikan tes sebagai kegiatan evaluasi, berupa soal 

tes tertulis yang berkaitan dengan materi yang telah  diajarkan. 

3. Dalam tahap ini merupakan pengamatan terhadap proses pembelajaran 

yang dilaksanakan selama proses tindakan yang telah dilakukan dan 

mengamati dampak dari tindakan yang dilaksanakan berkaitan dengan 

pembelajaran IPA, seperti: ketekunan saat mempelajari materi, siswa  

menunjukkan minat belajar, menjawab pertanyaan, mengerjakan soal yang 

diberikan, menjawab soal dengan benar, memberi tanggapan terhadap 

jawaban teman, dan siswa memberikan kesimpulan tentang materi yang 

diajarkan. 

4. Refleksi adalah  kegiatan yang dilakukan observer bersama dengan guru 

relasi untuk mengkaji dan mempertimbangkan atas hasil-hasil atau dampak 

dari aksi atau tindakan yang telah dilaksanakan  dalam pembelajaran IPA 

dengan menggunakan menggunakan strategi pembelajaran Numbered 

Heads Together (NHT).  Dalam kegiatan refleksi siklus I digunakan untuk 

mengetahui kekurangan dalam proses pembelajaran. Dari hasil refleksi, 

guru dapat merefleksi diri dengan melihat data observasi tersebut sebagai 

masukan dalam membuat kerja penelitian untuk siklus II yang telah 

dilaksanakan bersama observer. 

              Metode pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan 

metode observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Metode observasi yang 

digunakan dalam penelitian di SD Negeri 2 Mireng adalah untuk mengetahui  

proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru tentang penggunaan media dan 

kelengkapan dalam pembelajaran serta  motivasi siswa dalam belajar. 

Wawancara yang dilakukan penelitian ini dengan bertanya jawab kepada siswa 

dan guru untuk mencari data awal dan data pendukung yang akan digunakan 



 

 

 

 

untuk melakukan tindakan. Tes ini digunakan untuk mengukur tingkat 

kemampuan siswa dalam menerima pelajaran yang dapat diketahui hasilnya 

melalui hasil belajar yang sudah dilaksanakan. Dokumentasi adalah salah satu 

metode untuk mencari data mengenai hal-hal/ variabel yang berupa catatan, 

transkrip,buku, agenda dan sebagainya (Suharsimi, Arikunto, 2006:206).  

Dokumentasi ini yang berupa dokumen- dokumen yang digunakan sebagai alat 

bantu untuk menggambarkan apa yang terjadi dikelas selama pelajaran 

berlangsung.  

Pengujian validitas data dalam penelitian ini menggunakan validitas 

triangulasi. “Triangulasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber 

data yang telah ada”.(Sugiyono, 2006: 83). Triangulasi sumber digunakan 

untuk mengecek informasi kondisi awal kepada guru dan untuk mengecek 

kevalidan data dengan membandingkan dari beberapa sumber yang diperoleh, 

sehingga dalam penggunaan validasi data ini dilakukan agar data dapat 

dipertanggungjawabkan dan dipakai sebagai dasar yang kuat dalam menarik 

kesimpulan.  

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian bersifat  

kualitatif. Alur analisis data mengikuti model analisis interaktif sebagaimana 

diungkapkan Miles dan Huberman (Joko Suwandi, 2011:73). Teknis yang 

digunakan dalam menganalisis data adalah dengan reduksi data, penyajian 

data, dari data yang disajikan dianalisis kemudian dilakukan penarikan 

kesimpulan yaitu dari hasil penelitian yang dilakukan  pada siklus I dan II. 

  

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

               Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan oleh peneliti adalah 

dilakukan pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Mireng terdiri dalam dua putaran 

(siklus) penelitian. Siklus I dilaksanakan  pada Senin, 13 Januari 2014 dan  

Kamis, 16 Januari 2014. Sedangkan pada Siklus II dilaksanakan pada hari  

Senin, 20 Januari 2014 dan Kamis, 23 Januari 2014. 



 

 

 

 

    Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tindakan pada siklus I 

adalah Siswa dalam mengikuti proses pembelajaran kurang tertib dan masih 

sedikit gaduh, karena siswa baru pertama kali menerapkan pembelajaran 

dengan menggunakan strategi Numbered Heads Together (NHT). Selain itu 

banyak siswa yang tidak berkonsentrasi dalam pelajaran. Dalam pembelajaran 

sehari-hari, guru biasanya menggunakan metode ceramah. Sebagian siswa 

masih ada yang kurang tepat menjawab pertanyaan yang diajukan guru, pada 

pertemuan ke 2  

Siswa memulai memahami dengan adanya peningkatan motivasi yang ikut aktif 

terlibat dalam proses pembelajaran. Siswa  dapat menjawab  pertanyaan guru, dan 

siswa berkeinginan maju kedepan untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama 

kelompoknya.. 

Dari hasil pengamatan proses pembelajaran yang dilaksanakan pada 

siklus I  diperoleh data bahwa masih banyak siswa yang mendapat hasil belajar 

yang belum sesuai yang diinginkan. Pada siklus pertama ini diperoleh data 

mengenai hasil belajar. Adapun siswa yang aktif mengajukan pertanyaan 

sebanyak 2 siswa, siswa yang aktif menjawab pertanyaan dari guru sebanyak 5 

siswa, dan siswa yang hasil ulangannya > 62 sebanyak 10 siswa ( 66.67 % ) , 

dan siswa yang nilainya masih dibawah 62 sebanyak 5 siswa (33,33 %).  

Pada siklus II berdasarkan data proses pembelajaran menunjukkan 

bahwa siswa mulai terbiasa belajar dengan berdiskusi kelompok dengan 

strategi pembelajaran Numbered Heads Together(NHT), proses pembelajaran 

sudah berlangsung dengan aktif dan menyenangkan siswa  aktif bertanya dan 

menjawab pertanyaan guru  maupun teman lain dengan jawaban yang tepat, 

kondisi belajarpun  ramai dan terkendali, walaupun keadaannya gaduh tetapi 

menunjukkan siswa senang mengikuti pembelajaran. Siswapun  tampak siap 

dalam pembelajaran ditunjukkan dengan antusias siswa membantu 

menyiapkan media pembelajaran.  

               Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan pada putaran I dan putaran II 

mengenai  penggunaan strategi Numbered Heads Together (NHT ) yang 

diterapkan pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Mireng sangat efektif dalam 



 

 

 

 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat melalui peningkatan  

hasil belajar siswa dalam pembelajaran pada siklus  I dan  siklus II. 

                 Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti  pada siswa kelas 

IV di SD Negeri 2 Mireng Trucuk diperoleh hasil : 

                                     

 

                               Tabel .5 

Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar Siswa  

        

No Tindakan Nilai Rata- 

rata Kelas 

Pencapaian KKM Pencapaian 

Motivasi 

1 Kondisi Awal 55 7 siswa ( 46,67 % ) 47, 22% 

2 Siklus I 67,66 10 siswa ( 66,67 % ) 58,33% 

3 Siklus II 74 13 siswa ( 86,67 % ) 80% 

 

            Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat membuktikan 

bahwa peningkatan motivasi belajar siswa dari kondisi awal sebelum 

dilakukan tindakan  sebesar 47,22%, siklus I meningkat sebesar 58,33%,  dan 

siklus II 80%. Selanjutnya prosentase hasil belajar siswa yang mencapai 

KKM dari pra siklus 46,67% atau 7 siswa yang mencapai ketuntasan 

minimal, setelah dilakukan siklus I  sebesar 66,67%  atau 10 siswa yang 

tuntas KKM dan  pada siklus II 86,67% atau 13 siswa yang mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal. 

        Adapun  grafik peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa dapat 

dilihat sebagai berikut : 
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               Hasil yang diperoleh  pada siswa kelas IV SD negeri 2 Mireng 

tahun ajaran 2013/2014 menunjukkan peningkatan motivasi dan hasil  belajar 

IPA setelah diterapkan strategi pembelajaran Numbered Heads Together 

(NHT). Berdasarkan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan 

strategi pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di SDN 2 Mireng, 

Trucuk. 

               Peningkatan dalam penelitian ini membuktikan bahwa dengan 

strategi pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar siswa seperti yang diungkapkan Kagan dan 

Mulyadi ( 1992: 133-134 ). Menurut Muslimin (2000: 65) yang 

mengemukakan  strategi pembelajaran Numbered Heads Together(NHT) 

menitik beratkan pada keaktifan siswa dan dapat mendorong siswa untuk 

meningkatkan semangat kerjasama antar siswa dalam kelompok belajar, 

sehingga siswa lebih termotivasi dalam belajar. 

 

D. SIMPULAN DAN SARAN 
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              Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa 

dengan penggunaan strategi pembelajaran Numbered Heads Together(NHT)  

dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA siswa kelas Kelas IV SD 

Negeri 2 Mireng, Trucuk, Klaten. Adapun hal tersebut sudah dibuktikan dari 

hasil nilai motivasi dan hasil belajar siswa dalam penelitian yaitu sebagai 

berikut : 

1. Peningkatan motivasi belajar siswa menunjukkan  meningkat dari kondisi 

awal sebelum dilakukan tindakan rata- ratanya 47,22 %, setelah dilakukan 

tindakan siklus I menjadi  58,33 % dan pada tindakan siklus II meningkat 

menjadi  80%. 

2. Peningkatan hasil belajar siswa menunjukkan meningkat dari kondisi awal  

nilai rata- rata hasil belajar  sebelum tindakan 55, kemudian setelah diberi 

tindakan siklus I menjadi 67,66 dan pada siklus II meningkat menjadi  74.  

Ketuntasan belajar siswa mengalami peningkatan dari kondisi awal 

46,67%, setelah diberi tindakan siklus I menjadi 66,67% dan pada siklus II 

sebesar  86,67%. 

          Berdasarkan saran dan implikasi dari hasil penelitian oleh peneliti, maka 

disampaikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Sekolah  

Pihak sekolah mendukung dan mengupayakan kelancaran proses 

pembelajaran sebagai peningkatan mutu proses pembelajaran dengan 

memberikan pengenalan dan pelatihan berbagai strategi pembelajaran 

yang inovatif. 

2. Bagi Guru 

Guru dapat lebih inovatif dalam memilih strategi pembelajaran agar siswa 

lebih termotivasi dalam belajar untuk meningkatkan hasil belajar mencapai 

hasil yang optimal. 

 

E. Daftar Pustaka 

 Arikunto, Suharsini.dkk. Penelitian Tindakan kelas. Jakarta: PT. Bumi Aksara 

 Joko  Suwandi. 2011. Penelitian Tindakan Kelas. Solo baru : Qinant 



 

 

 

 

 Mulyadi, SK. Model Pembelajaran Inovatif  di Sekolah Dasar/MI. Surakarta: 

        Badan Penerbit FKIP UMS 

 

Muslimin. 2000. Pembelajaran Kooperatif. Surabaya : Unesa University Press. 

Sugiyono. 2006.  Metode Penelitian  Kualitatif, Kwalitatif dan RD. Bandung : 

         Alfabeta          

 

 

 

 

 


