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ABSTRAK 

UPAYA MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR DALAM PEMBELAJARAN SUB   

TEMA  PERISTIWA-PERISTIWA  PENTING  MELALUI  METODE NUMBERED 

HEADS TOGETHER(NHT) SISWA KELAS V SD NEGERI 5 SENDANGHARJO 

KECAMATAN KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN  

TAHUN AJARAN 2014/ 2015 

 

Nur Indah Cahyaning Tyas, A54F121015, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2014, 130Halaman. 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar dalam pembelajaran 

sub tema peristiwa – peristiwa penting melalui metode Numbered Heads Together 

(NGT) pada siswa kelas V SD Negeri 5 Sendangharjo Kecamatan Karangrayung 

Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2014/2015. Jenis penelitian ini adalah PTK 

(Penelitian Tindakan Kelas) yang terdiri dari dua siklus, dimana setiap siklus 

dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. Subjek penelitian yang dikenai tindakan 

adalah siswa kelas V SD Negeri 5 Sendangharjo yang berjumlah 16 siswa, subjek 

pelaku tindakan yaitu peneliti yang bertindak sebagai guru. Objek penelitian ini yaitu 

pembelajaran sub tema peristiwa – peristiwa penting melalui metode numbered head 

together (NHT). Teknik pengumpulan data yang digunakan: observasi, wawancara, tes 

dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif yang 

meliputi tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan 

keterampilan menulis puisi yang dapat dilihat dari peningkatan nilai rata-rata dan 

prosentase ketuntasan pada setiap siklusnya. Pada kondisi awal sebelum dilaksanakan 

tindakan prosentase ketuntasan sebesar 23%, siklus I prosentase ketuntasan sebesar 

34%. Pada siklus II dengan prosentase ketuntasan sebesar 74% .Selain itu, 

keterampilan guru dan aktivitas siswa yang diamati dalam lembar observasi juga 

mengalami peningkatan. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa media pembelajaran 

Numered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan motivasi belajar dalam 

pembelajaran sub tema – tema peristiwapenting pada siswa kelas V SD Negeri 5 

Sendangharjo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 

2014/2015. 

Kata kunci : Motivasi, Belajar,Numered Heads Together (NHT) 

 

 

 

 

 

 

 



A. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan usaha terencana memberikan pengajaran dan bimbingan 

kepada peserta didik sebagai fungsi investasi suatu negara di masa mendatang. Investasi 

dalam bidang pendidikan adalah salah satu cara memajukan sebuah negara.  Maju atau 

tidaknya sebuah negara ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Dengan kualitas 

pendidikan yang bagus suatu negara bisa dikatakan berhasil dalam mengolah sumber 

daya manusia menjadi output yang unggul dalam bidang kehidupan manusia. 

Pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang menekankan pada struktur-struktur khusus yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola-pola interaksi siswa dalam memiliki tujuan untuk meningkatkan 

penguasaan isi akademik. Tipe ini dikembangkan oleh Kagen dalam Ibrahim (2000 : 28) 

dengan melibatkan para siswa dalam menelaah bahan yang tercakup dalam suatu 

pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. 

Penerapan pembelajaran kooperatif tipe NHT merujuk pada konsep Spencer Kagen 

dalam Ibrahim (2000:28) untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi 

yang tercakup dalam suatu pelajaran dengan mengecek pemahaman mereka mengenai isi 

pelajaran tersebut. Sebagai pengganti pertanyaan lansung kepada seluruh kelas, guru 

menggunakan empat langkah sebagai berikut : (a) Penomoran, (b) Pengajuan pertanyaan, 

(c) Berpikir bersama, (d) Pemberian jawaban.  

Maka penelitian ini akan melakukan penelitian motivasi belajarpembelajaran sub 

tema perstiwa-peristiwa penting dalam bentuk penelitian tindakan kelas dengan judul 

“Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Dalam Pembelajaran Sub Tema  Peristiwa-

Peristiwa Penting Melalui Metode Numbered Heads Together (Nht) Siswa Kelas V Sd 

Negeri 5 Sendangharjo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 

2014/ 2015” 

 

B. METODE PENELITIAN 

1. Setting Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini di lakukan di SD Negeri 5 Sendangharjo Kecamatan 

Karangrayung Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2014/2015. 



b. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada semester ganjil di mulai dari September 2014 sampai 

dengan bulan Desember 2014. 

2. JenisPenelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) ) atau Classroom Action Research ( CAR ). Siklus ini 

berlangsung beberapa kali sehingga tercapai tujuan yang diinginkan pada 

pembelajaran IPA. Dalam setiap siklus ini terdiri dari empat kegiatan pokok yaitu 

tahap perencanaan, tahap tindakan , tahap observasi dan tahap  refleksi (dalam 

Rubino Rubiyanto 2011). 

3. Subjek Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan mengambil subjek yaitu siswa dan guru kelas 5 

SD Negeri 5 Sendangharjo yang terdiri dari 16 siswa putri 6 siswa dan putra 10 

siswa dengan Bapak Yogo Handoko, S.Pd.SD sebagai guru kelas. 

4. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian  

1) Jenis Data 

a) Data Kualitatif primer dan sekunder, berupa data nilai keterampilan motivasi 

belajar 

b) Data Kualitatif, berupa daftar nama siswa, lembar kerja siswa, dan hasil 

wawancara dengan guru kelas. 

2) Sumber Data  

a) Siswa, untuk mendapatkan data tentang motivasi belajar 

b) Guru, untuk melihat tingkat keberhasilan implementasi pembelajaran sub tema 

peristiwa – peristiwa penting melalui metode numbered heads together 

(NHT) 

c) Dokumen, yaitu meliputi data daftar nama siswa, data nilai keterampilan 

motivasi belajar dan hasil observasi atau pengamatan terhadap pelaksanaan 

pembelajaran. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, 

tes, dokumentasi. 

 



6. Instrumen Penelitian  

 Instrumen penelitian ini adalah Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi, 

Dokumentasi dan Lembar Kerja Siswa 

7. Validitas Data dan Validitas Instrumen 

1) Validitas Data 

a. Triangulasi Sumber yaitu wawancara guru dengan wawancara murid 

b. Triangulasi Teknik yaitu non tes dan tes 

2) Validitas Instrumen termasuk validitas isi yang berupa dalam membandingkan  

kompetensi dasar dengan butir soal. Soal akan valid jika menjawab Indikator 

pembelajaran pada RPP. Tes valid jika mengacu pada indikator pada RPP. 

8. Teknik Analisi Data  

 Analisis data yang digunakan yaitu kualitatif dengan model analisis interaktif 

dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

9. Indikator Pencapaian  

 Indikator yang dicapai dalam penelitian ini adalah indikator pencapaian 

pembelajaran sub tema peristiwa-peristiwa penting. Dari indikator tersebut 

diharapkan dapat mencapai prosentase ketercapaian yaitu 74 % dan nilai hasil 

keterampilan menulis bisa memenuhi KKM yaitu 70. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian  

 SD Negeri 5 Sendangharjo sudah berdiri 1967. Adapun letaknya di Desa 

Sendangharjo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, mempunyai luas 3760 

m
2,. 

Jumlah guru dan karyawannya yaitu 10 orang, yaitu terdiri dari 1 kepala sekolah, 

6 orang guru kelas, 1 guru olahraga, 1 guru agama. Selain tenaga pendidikan SD 

Negeri 5 Sendangharjo 1 orang tenaga non pendidik yaitu penjaga sekolah. 

Sedangkan jumlah muridnya ada 95 siswa yaitu kelas 1 ada 19 siswa, kelas 2 ada 12 

siswa, kelas 3 ada 14 siswa, kelas 4 ada 16 siswa, kelas 5 ada 16 siswa, dan kelas 6 

ada 18 siswa. 

 Berdasarkan observasi pendahuluan dan wawancara terhadap guru kelas 5 SD 

Negeri 5 Sendangharjo, diketahui bahwa metode yang digunakan guru dalam 

pembelajaran IPA masih menggunakan metode konvensional. 

 

 



 

2. Pembahasan  

Penelitian dilakukan dalam dua siklus pada siklus I dilaksanakan pada tanggal 

17 Oktober 2014. Sedangkan untuk siklus II dilaksanakan pada tanggal                                    

10 Oktober 2014. Tahapan dalam setiap siklusnya yaitu tahapan perencanaan, tahap 

tindakan, tahap observasi, dan tahap refleksi. 

  Penelitian ini menggunakan media pembelajaran numbered heads together 

(NHT) dalam kegiatan pembelajaran sub tema peristiwa-peristiwa penting guru 

berusaha untuk sering atau membiasakan siswa untuk belajar, agar keterampilan 

menulis puisi pada siswa dapat meningkat. Tarigan (2008:4) mengatakan bahwa 

belajar merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Hal ini terbukti pada 

prasiklus atau sebelum tindakan siswa mencapai KKM atau tuntas belajar adalah 8 

siswa atau 23% sedangkan siklus I  yang tuntas adalah 10 siswa atau 34%, siklus II 

yang tuntas adalah 14 siswa atau 74%. Penelitian di atas relevan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti yang sekarang yaitu sama-sama melalui media 

pembelajaran untuk memahami pembelajaran sub tema peristiwa – peristiwa penting  

pada siswa. 

Dari data-data yang sudah di dapat dari Prasiklus, Siklus I dan Siklus II, dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 1.1 

Prosentase Pencapaian Indikator Kemampuan belajar siswa dengan metode numberd 

heads together 

NO BUTIR INDIKATOR 
KEMUNCULAN 

Prasiklus Siklus I Siklus II 

1 Tekun dalam menghadapi tugas guru 31% 38% 75% 

2 Ulet dan tidak putus asa 19% 31% 88% 

3 Tidak tergantung pada siswa lain 14% 50% 75% 

4 Senang,rajin dan penuh semangat 0% 19% 63% 

5 Berani mempertahankan pendapat 19% 31% 69% 

RATA-RATA 23% 34% 74% 

 



 

Gambar 4. Grafik perbandingan prosentase dalam memotivasi belajar siswa. 

Berdasarkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat ditarik 

kesimpulan bahwa dengan menerapkan media pembelajaran NH\T dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran sub tema peristiwa –

peristiwa penting.  

 

D. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan dalam 

peningkatan indikator motivasi belajar dalam pembelajaran sub tema peristiwa – 

peristiwa penting meliputi : 

a. Tekun dalam menghadapi tugas 

 Pada pra siklus motivasi belajar  dalam pembelajaran sub tema peristiwa – 

peristiwa penting mendapat31 % sedang pada siklus I mengalami peningkatan  

sebesar 38 % pada siklus II meningkat lagi menjadi 75 %. 

b. Ulet dan Tidak Putus Asa 

 Pada pra siklus motivasi belajar  dalam pembelajaran sub tema peristiwa – 

peristiwa penting mendapat19 % sedang pada siklus I mengalami peningkatan  

sebesar 31 % pada siklus II meningkat lagi menjadi 88 %. 
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c. Tidak tergantung pada siswa lain 

 Pada pra siklus motivasi belajar  dalam pembelajaran sub tema peristiwa – 

peristiwa penting mendapat14 % sedang pada siklus I mengalami peningkatan  

sebesar 30 % pada siklus II meningkat lagi menjadi 75 %. 

d. Senang, rajin penuh semangat  

Pada pra siklus motivasi belajar  dalam pembelajaran sub tema peristiwa – 

peristiwa penting mendapat0 % sedang pada siklus I mengalami peningkatan  sebesar 

19 % pada siklus II meningkat lagi menjadi 63 %. 

e. Berani mempertahankan pendapat 

Pada pra siklus motivasi belajar  dalam pembelajaran sub tema peristiwa – 

peristiwa penting mendapat19 % sedang pada siklus I mengalami peningkatan  

sebesar 31 % pada siklus II meningkat lagi menjadi 69%. 
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