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ABSTRAK 

 

Dewi Susilowati, A210100168. PENINGKATAN KEAKTIFAN DAN HASIL 

BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 

(IPS) TERPADU MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN NUMBERED HEADS 

TOGETHER (NHT) PADA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 2 MASARAN 

2014/2015. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2015. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keaktifan dan 

hasil belajar IPS Terpadu melalui penerapan strategi Numbered Heads Together 

(NHT) pada siswa kelas 7.8 SMP Negeri 2 Masaran. Penelitian ini merupakan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan menggunakan analisis data deskriptif 

kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data perkembangan siswa dari siklus I 

sampai dengan siklus II. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 7.8 SMP Negeri 2 

Masaran yang berjumlah 32 siswa. Teknik pengumpulan data melalui metode 

observasi, dokumentasi dan tes yang diperoleh dari setiap tindakan. Teknik analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik komparasi dan teknik analisis 

kritis. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dan hasil 

belajar siswa. Sebelum dilaksanakan tindakan diperoleh rata-rata keaktifan siswa 

sebesar 34,37% dan setelah dilaksanakan tindakan rata-rata keaktifan siswa 

meningkat menjadi 57,81% pada siklus I dan 80,47% pada siklus II. Keaktifan siswa 

dalam beberapa indikator juga meningkat dari siklus I sampai siklus II. Sedangkan 

hasil belajar siswa sebelum dilakukan tindakan memiliki rata-rata sebesar 56,25% 

dan setelah tindakan mengalami peningkatan sebesar 68,75% pada siklus I dan 

90,63% pada siklus II. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa 

penerapan strategi Numberd Heads Together (NHT) dapat meningkatkan keaktifan 

dan hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas 7.8 SMP Negeri 2 Masaran Tahun Ajaran 

2014/2015. 

Kata Kunci: keaktifan, hasil belajar, strategi Numbered Heads Together (NHT). 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan usaha yang terencana untuk membuat perubahan ke 

arah yang lebih baik pada peserta didik. Dalam era globalisasi, pendidikan banyak 

menghadapi berbagai tantangan, salah satunya tentang peningkatan mutu pendidikan. 

Salah satu upaya untuk  meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan cara 

memperbaiki proses belajar mengajar. Menurut Hamdani (2011:20) mengemukakan 

bahwa: 

Belajar adalah suatu  proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan 

pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, 

yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

 

Belajar mengajar pada dasarnya adalah interaksi atau hubungan timbal balik 

antara guru dan peserta didik dalam situasi belajar. Oleh karena itu, guru dalam 

mengajar dituntut untuk terampil, sabar dan ulet dalam proses pembelajaran yang 

aktif. Guru merupakan kunci untuk meningkatkan mutu pendidikan siswa. 

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu merupakan mata 

pelajaran yang penting dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu siswa harus 

mengikuti pembelajaran dengan baik dan optimal agar siswa dapat berinteraksi 

dengan lingkungannya. Karena sifatnya sebagai mata pelajaran umum, pada 

umumnya guru sangat menyadari bahwa mata pelajaran tersebut sangatlah 

membosankan dan tidak menarik karena harus banyak menghafal materi yang 

panjang. Bahkan banyak siswa dalam proses pembelajaran yang tidak 

memperhatikan dan sering kali menganggap mudah mata pelajaran ini. 

Berdasarkan hasil observasi awal dalam proses pembelajaran IPS Terpadu 

kelas 7.8 di SMP Negeri 2 Masaran menunjukkan bahwa proses pembelajaran IPS 

Terpadu belum optimal. Di kelas 7.8 ini masih ada beberapa siswa yang nilai IPS 

Terpadu dibawah KKM. Sedikitnya peran siswa dalam pembelajaran IPS Terpadu 

sehingga keaktifan dan hasil belajar siswa kurang maksimal. Dari hasil observasi, 

siswa yang aktif memperhatikan penjelasan guru saat pembelajaran ada 17 siswa dari 

32 siswa dengan prosentase 53,12%, siswa yang aktif mengajukan pertanyaan ada 3 
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siswa dari 32 siswa dengan prosentase 9,37%, siswa yang aktif menulis materi 

pelajaran ada 19 siswa dari 32 siswa dengan prosentase 59,37%, siswa yang aktif 

saling membantu menyelesaikan jawaban di kelompok diskusinya ada 5 siswa dari 

32 siswa dengan prosentase 15,62%. Selain keaktifan, hasil belajar siswa juga 

kurang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya hasil ulangan yang kurang dari KKM 

atau Kriteria Ketuntasan Minimum, sekitar 14 siswa dari 32 siswa dengan prosentase 

43,75% siswa mendapat nilai dibawah 73 padahal nilai KKM untuk mata pelajaran 

IPS Terpadu adalah 73. 

Setelah dianalisis ditemukan bahwa penyebab belum optimalnya hasil belajar 

mata pelajaran IPS Terpadu antara lain: 1) Rendahnya keaktifan atau partisipasi 

siswa SMP Negeri 2 Masaran dalam pembelajaran  IPS Terpadu, dan 2) Kurang 

efektifnya model pembelajaran yang digunakan guru. 

Setelah mempelajari berbagai strategi pembelajaran yang telah dikembangkan 

dan diaplikasikan dalam dunia pendidikan, maka strategi yang memungkinkan dapat 

tercapainya dua hal sekaligus yaitu keaktifan dan hasil belajar seperti disebutkan di 

atas adalah strategi pembelajaran Numbered Heads Together (NHT). Menurut 

Hamdani (2011:89) “Numbered Heads Together (NHT) adalah metode belajar 

dengan cara setiap siswa diberi nomor dan dibuat kelompok, kemudian secara acak 

guru memanggil nomor dari siswa”. Model pembelajaran Numbered Heads 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.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keaktifan dan 

hasil belajar IPS Terpadu melalui penerapan strategi Numbered Heads Together 

(NHT) pada siswa kelas 7.8 SMP Negeri 2 Masaran Tahun Ajaran 2014/2015. 

Sagala (2009:61), “Pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan 

asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan 

pendidikan”. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar 

dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik sedangkan belajar dilakukan oleh peserta 

didik. 
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Menurut Aprianto (2013) bahwa IPS Terpadu merupakan integrasi dari 

berbagai cabang disiplin ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, hukum dan 

politik, sosiologi atau antropologi dan sebagainya. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:23) aktif artinya “giat” (bekerja, 

berusaha). Keaktifan diartikan sebagai “Kegiatan atau kesibukan”. Sementara dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:1077) siswa diartikan sebagai “Murid 

(terutama pada tingkat SD dan Menengah); pelajar SMU”. Berdasarkan uraian 

tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa keaktifan siswa adalah suatu kegiatan atau 

kesibukan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam menempuh pendidikan dari 

sekolah dasar sampai menengah dengan belajar yang giat. Indikator keaktifan 

menurut Aries (2009) adalah sebagai berikut:  

1) Perhatian siswa terhadap penjelasan guru. 

2) Membuat perencanaan dan pembagian kerja yang matang 

3) Memanfaatkan potensi anggota kelompok 

4) Keputusan berdasarkan prtimbangan anggota lain 

5) Saling membantu menyelesaikan masalah 

6) Kerjasama dalam kelompok. 

7) Kemampuan siswa dalam mengemukakan pedapat dalam kelompok. 

8) Memberi kesempatan berpendapat kepada teman dalam kelompok. 

9) Mendengarkan dengan baik ketika teman berpendapat. 

10) Memberi gagasan yang cemerlang. 

Berdasarkan pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

indikator keaktifan adalah aktif memperhatikan penjelasan guru, aktif mengajukan 

pertanyaan, aktif menulis materi pelajaran, aktif saling membantu menyelesaikan 

jawaban di kelompok diskusinya. 

Slameto (2010:12) mengemukakan bahwa “Belajar ialah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya”. 

Menurut Sudjana (2010:22) hasil belajar adalah “Kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajar”. Hasil belajar inilah 

yang digunakan guru untuk melihat bagaimana ketercapaian tujuan pendidikan yang 

telah dirumuskan. 
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Indikator yang dijadikan tolok ukur dalam menyatakan bahwa suatu proses 

belajar mengajar dikatakan berhasil, berdasarkan nilai ulangan harian siswa dari 

dokumen yang berupa daftar nilai siswa. Dokumentasi menurut Arikunto (2006:158) 

adalah “Mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda, dan sebagainya”. 

Ekawarna (2013:34) “Strategi adalah kiat di dalam memanfaatkan segala 

sumber yang dimiliki dan yang dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan”. sedangkan 

menurut Hamdani (2011:18) “Strategi pembelajaran terdiri atas metode dan teknik 

atau prosedur yang menjamin siswa mencapai tujuan”. 

Menurut Slavin, 1995 (dalam Huda, 2013:203) mengemukakan bahwa 

“Numbered Heads Together (NHT) pada dasarnya merupakan sebuah varian diskusi 

kelompok”. Tujuan dari NHT adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk saling 

berbagi gagasan dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain untuk 

meningkatkan kerjasama siswa, NHT juga bisa diterapkan untuk semua mata 

pelajaran dan tingkatan kelas. Ciri khasnya adalah guru hanya menunjuk seorang 

siswa yang mewakili kelompoknya, tanpa memberitahu terlebih dahulu siapa yang 

akan mewakili kelompoknya tersebut. Cara ini menjamin keterlibatan total semua 

siswa dan merupakan upaya sangat baik untuk meningkatkan tanggungjawab 

individual dalam diskusi kelompok. 

Adapun kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) menurut Hamdani (2011:90) yaitu: 

a) Kelebihan strategi pembelajaran Numbered Heads Together (NHT): 

1) Setiap murid menjadi siap semua 

2) Dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh 

3) Murid pandai dapat mengajari murid yang kurang pandai 

4) Tidak ada murid yang mendominasi dalam kelompok 

b) Kelemahan strategi pembelajaran Numbered Head Together (NHT): 

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

2) Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. 

 

Menurut Herdian (2009:28) Adapun Langkah-langkah yang digunakan dalam 

pembelajaran model Numbered Heads Together (NHT) adalah sebagai berikut: 

1) Langkah 1, penomoran (numbering) 

Guru membagi para siswa menjadi beberapa kelompok yang masing-

masing kelompok beranggotakan 3-5 orang dan memberi mereka nomor 
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sehingga tiap siswa dalam kelompok tersebut memiliki nomor yang 

berbeda.  

2) Langkah 2, pengajuan pertanyaan 

Guru mengajukan suatu pertanyaan kepada siswa.  

3) Langkah 3, berpikir bersama (Heads Together) 

Para siswa berpikir bersama untuk menggambarkan dan menyakinkan 

bahwa tiap orang mengetahui jawaban tersebut.  

4) Langkah 4, pemberian jawaban 

Guru menyebutkan satu nomor dan siswa dari tiap kelompok dengan 

nomor yang sama mengangkat tangan dan menyiapkan jawaban untuk 

seluruh kelas. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini berlangsung selama dua siklus dengan pokok 

bahasan kegiatan pokok ekonomi pada siklus I dan perusahaan dan badan usaha pada 

siklus II. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 7,8 SMP Negeri 2 Masaran 

berjumlah 32 siswa. Adapun langkah-langkah prosedur dalam penelitian ini yaitu: 1) 

Perencanaan Tindakan, 2) Pelaksanaan Tindakan, 3) Pengamatan, 4) Refleksi. 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan tes. 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik komparasi dan 

teknik analisis kritis. 

Indikator pencapaian dalam penelitian tindakan kelas ini dapat dilihat 

berdasarkan peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam pelajaran IPS 

Terpadu dengan menggunakan strategi Numbered Heads Together (NHT) di SMP N 

2 Masaran. Kriteria keberhasilan keaktifan pembelajaran IPS Terpadu siswa 

meningkat menjadi 65% pada siklus 1, dan 80% pada siklus II. Indikator peningkatan 

hasil belajar mencapai KKM yaitu minimal memperoleh nilai 73 sebanyak 65% pada 

siklus I, dan 80% pada siklus II. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan di kelas 7.8 dilaksanakan dalam 2 

siklus. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat 

perbedaan antara sebelum dan sesudah dilakukan penelitian. Sebelum dilakukan 

penelitian tindakan atau observasi awal, siswa kelas 7.8 cenderung pasif selama 
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pembelajaran berlangsung dan kurang memiliki keberanian untuk menyampaikan 

menyampaikan pendapat atau bertanya. Sedangkan untuk hasil belajar siswa, banyak 

siswa yang nilainya masih tergolong rendah dan kurang dari KKM atau Kriteria 

Ketuntasan Minimum sebesar 73. 

Sebelum melaksanakan siklus, peneliti melaksanakan kegiatan observasi di 

kelas 7.8 SMP Negeri 2 Masaran saat pembelajaran IPS Terpadu berlangsung 

diperoleh data yaitu rata-rata keaktifan siswa saat observasi awal yaitu 34,37%, 

sedangkan untuk hasil belajar siswa prosentase ketuntasan sebesar 56,25%. 

Keaktifan siswa saat observasi awal juga sangat rendah, hal itu terlihat dari rata-rata 

keaktifan siswa pada indikator berikut: Aktif memperhatikan penjelasan guru 

(53,12%), Aktif mengajukan pertanyaan (9,37%), Aktif menulis materi pelajaran 

(59,37%), Aktif saling membantu menyelesaikan jawaban di kelompok diskusinya 

(15,62%). Selain keaktifan, hasil belajar siswa juga kurang. Sekitar 14 siswa dari 32 

siswa dengan prosentase 43,75% siswa mendapat nilai dibawah 73 padahal nilai 

KKM untuk mata pelajaran IPS Terpadu adalah 73. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada observasi awal tersebut, peneliti 

akhirnya memutuskan melakukan penelitian tindakan kelas menggunakan strategi 

Numbered Heads Together (NHT) dengan harapan keaktifan dan hasil belajar siswa 

bisa meningkat sesuai dengan target yang ditentukan peneliti yakni keaktifan 65% 

pada siklus 1, dan 80% pada siklus II. Indikator peningkatan hasil belajar mencapai 

KKM yaitu minimal memperoleh nilai 73 sebanyak 65% pada siklus I, dan 80% pada 

siklus II. Adapun deskripsi tentang hasil penelitian dari siklus I sampai siklus II 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Setelah pelaksanaan penelitian tindakan siklus I, hasil observasi menunjukkan 

prosentase keaktifan siswa meningkat menjadi 23,44% dari 34,37% ke 57,81% dan 

hasil belajar sebesar 12,5% dari 56,25% ke 68,75%. Sedangkan untuk rata-rata 

keaktifan siswa juga mengalami peningkatan, meskipun pada kenyataannya selama 

pembelajaran keaktifan siswa tersebut masih didominasi oleh siswa-siswa tertentu 

saja. Adapun rata-rata keaktifan siswa tersebut seperti berikut: aktif memperhatikan 

penjelasan guru (81,25%), aktif mengajukan pertanyaan (18,75%), aktif menulis 
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materi pelajaran (71,87%), aktif saling membantu menyelesaikan jawaban di 

kelompok diskusinya (59,37%). 

Meskipun pada siklus I keaktifan dan hasil belajar siswa mulai meningkat, 

namun ada beberapa evaluasi yang perlu diperbaiki selama pelaksanaan siklus I ini, 

diantaranya: prosentase ketuntasan keaktifan meskipun sudah mengalami 

peningkatan dibanding observasi awal, namun dalam prosesnya keaktifan yang 

terjadi selama pembelajaran siklus I masih didominasi oleh siswa tertentu saja, 

kebanyakan dari siswa juga masih malu-malu dan takut ketika ingin bertanya, 

menjawab pertanyaan dan mengemukakan pendapat. Begitu juga hasil belajar siswa 

yang diperoleh siswa belum memenuhi target 80% yang ditentukan peneliti dan 

dikatakan belum berhasil. 

Dalam hal keaktifan, siswa memang tidak pernah terlepas dari faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi keaktifan dan hasil belajar mereka, adapun beberapa 

faktor yang mempengaruhi keaktifan dan hasil belajar siswa kelas 7.8 antara lain: 1) 

Kurangnya kedisplinan siswa selama mengikuti pembelajaran di dalam kelas. 2) 

Siswa kurang memperhatikan, mendengarkan dan mencatat penjelasan peneliti. 

Sehingga pemahaman siswa terhadap materi sangat rendah dan pada saat post test 

siswa banyak yang lupa. 3) Siswa masih kurang fokus selama peneliti menerangkan 

materi pelajaran kegiatan pokok ekonomi, perusahaan dan badan usaha, bahkan ada 

beberapa siswa yang terlihat mengobrol sendiri ketika pembelajaran berlangsung. 4) 

Siswa masih malu-malu dan kurang berani bertanya pada peneliti apabila ada hal 

yang belum mereka pahami. 

Berdasarkan hasil penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhi selama 

pelaksanaan siklus I ini, peneliti juga perlu mengadakan beberapa perbaikan selama 

pembelajaran, mulai dari materi diskusi yang perlu ditambah dan diperluas, dan 

pelaksanaan pembelajaran yang lebih menekankan pada keaktifan siswa. 

Kekurangan-kekurangan ini nantinya akan digunakan oleh peneliti sebagai acuan 

dalam perbaikan pelaksanaan tindakan siklus II agar menjadi lebih baik dan 

memberikan hasil yang positif bagi siswa. 

Pada penelitian tindakan siklus II di kelas 7.8 dengan menggunakan strategi 

Numbered Heads Together (NHT) menunjukkan beberapa peningkatan yang cukup 
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signifikan, baik keaktifan maupun hasil belajar. Keaktifan dan hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan hasil pada siklus I, rata-rata prosentase 

keaktifan siswa meningkat sebanyak 22,66% dari 57,81% menjadi 80,47%, 

sedangkan untuk hasil belajar, prosentase ketuntasan siswa meningkat sebanyak 

21,88% dari 68,75% menjadi 90,63%. Rata-rata keaktifan siswa selama 

pembelajaran siklus II juga mengalami peningkatan dibanding siklus I pada beberapa 

indikator, berikut rata-rata peningkatannya: Aktif memperhatikan penjelasan guru 

(93,75%), Aktif mengajukan pertanyaan (43,75%), Aktif menulis materi pelajaran 

(96,87%), Aktif saling membantu menyelesaikan jawaban di kelompok diskusinya 

(87,5%). 

Berdasarkan data keaktifan dan hasil belajar siswa kelas 7.8 yang memenuhi 

target dan mengalami peningkatan mulai dari siklus I sampai siklus II, maka peneliti 

memutuskan penelitian selesai pada siklus II dengan kesimpulan bahwa penerapan 

strategi Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan keaktifan dan hasil 

belajar IPS Terpadu siswa kelas 7.8 SMP Negeri 2 Masaran. Selain itu peneliti juga 

dapat menyimpulkan bahwa strategi Numbered Heads Together (NHT) sangat tepat 

digunakan dalam membantu meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa, karena 

strategi ini adalah salah satu strategi pembelajaran aktif yang menyenangkan, yang 

mengedepankan keterlibatan siswa dan tidak mengurangi esensi pembelajaran. 

Dengan demikian, hasil yang diperoleh setelah penelitian tindakan kelas yang 

dilakukan oleh peneliti di kelas 7.8 adalah terdapat perbedaan keadaan sebelum dan 

sesudah dilakukan PTK. Karena sebelum dilakukan PTK, siswa dikelas 7.8 keaktifan 

siswa masih kurang, siswa cenderung kurang disiplin, malas-malasan, dan hasil 

belajar siswa masih banyak yang di bawah nilai KKM. Namun setelah dilakukan 

PTK, siswa di kelas 7.8 menjadi lebih aktif dari sebelumnya, rajin mencatat dan tidak 

malu lagi untuk mengemukakan pendapat atau bertanya serta hasil belajar meningkat 

dan banyak siswa yang memperoleh nilai di atas KKM yang ditentukan sekolah. 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN  

Proses pembelajaran IPS Terpadu yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

menerapkan strategi pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) atau berpikir 
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bersama. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan 

bahwa penerapan strategi pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dapat 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran IPS 

Terpadu. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan siswa yaitu 

kondisi awal sebelum diterapkannya strategi Numbered Heads Together (NHT) 

sebesar 34,37%, tindakan siklus I sebesar 57,81% dan tindakan siklus II meningkat 

menjadi 80,47%, sehingga ada peningkatan sebesar 22,66%. 

Sedangkan hasil belajar siswa dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar 

siswa setiap siklusnya. Sebelum penelitian, siswa yang mendapat nilai diatas KKM 

atau Kriteria Ketuntasan Minimum hanya 56,25% (18 siswa). Pada siklus I 

meningkat menjadi 68,75% (22 siswa), sehingga ada peningkatan sebesar 12,5%. 

Pada siklus II meningkat lagi 90,63% (29 siswa), yang berarti terjadi peningkatan 

sebesar 21,88%. 

Kesimpulan di atas memberikan implikasi bahwa keaktifan dan hasil belajar 

siswa dapat meningkat apabila diterapkan strategi pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) pada mata pelajaran IPS Terpadu kelas 7.8 SMP Negeri 2 Masaran. 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi guru, bahwa strategi pembelajaran 

yang ada tidak hanya sebagai bahan bacaan semata, akan tetapi dapat diterapkan 

dalam setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Selain itu dapat memperoleh 

gambaran yang jelas dengan menerapkan strategi pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam proses 

pembelajaran IPS Terpadu.  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran kepada pihak 

yang berkepentingan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

a. Guru IPS Terpadu perlu menerapkan strategi-strategi yang lebih bervariasi 

dalam pembelajaran, agar siswa tidak mudah bosan dan kesulitan 

memahami materi IPS Terpadu.  

b. Guru perlu meningkatkan keaktifan belajar siswa dengan menggunakan 

strategi pembelajaran aktif, seperti strategi Numbered Heads Together 
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(NHT). Hal ini dapat membantu guru untuk mengetahui seberapa besar 

partisipasi siswa dalam pembelajaran IPS Terpadu yang kebanyakan 

menghafal. 

c. Guru harus selalu aktif dalam melibatkan siswa selama proses pembelajaran.  

2. Bagi Siswa 

a. Siswa sebaiknya jangan takut dan malu ketika ingin berinteraksi dengan 

guru agar siswa tidak bingung ketika ada materi yang belum dipahami. 

b. Semangat belajar dan kedisiplinan yang tinggi dapat membantu siswa dalam 

proses dan hasil belajar yang maksimal. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan 

penelitian yang lebih mendalam tentang strategi pembelajaran aktif lainnya 

guna meningkatkan mutu pembelajaran. 
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