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MENGGUNAKAN METODE NUMBERED HEAD TOGETHER  

 KELAS I  
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Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhamadiyah Surakarta 
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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan belajar 

Bahasa Indonesia siswa melalui metode Numbered Head Together. Peneliti 

merencanakan penelitian ini menggunakan prinsip Penelitian Tindakan Kelas. 

Penelitian ini dibagi dalam 2 siklus yaitu siklus I dan siklus II yang masing-

masing terdiri dari 2 pertemuan.  Siklus I dilaksanakan tanggal 24 dan 26 Februari 

2015 sedangkan siklus II dilaksanakan tanggal 3 dan 5 Maret 2015. Adapun 

hasilnya adalah setelah dilaksanakan siklus I terjadi peningkatan keaktifan belajar 

siswa menjadi 75%. Setelah peneliti melaksanakan siklus II hasilnya terjadi 

peningkatan yang signifikan yaitu keaktifan belajar siswa telah mencapai 96%. 

Dengan adanya hasil yang demikian peneliti merasa penelitian telah cukup 

memenuhi target keaktifan sesuai dengan indikator kinerja yang hanya 85%. 

Simpulan penelitian adalah penggunaan metode Numbered Head Together dapat 

meningkatkan keaktifan belajar dongeng siswa kelas I SDN Sidomulyo 02 

Gunungwungkal  Pati semester II tahun pelajaran 2014/2015. 

Kata Kunci: Bahasa Indonesia, Keaktifan Belajar Siswa, Metode Numbered 

Head Together. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to enhance the activeness of Indonesian 

students learning through Numbered Head Together methods. Researchers want to 

enhance the activity of student learning through methods Numbered Head 

Together. Researchers planning the study using the principles of classroom action 

research. This study is divided into two cycles of the first cycle and the second 

cycle, each consisting of 2 meetings. Cycle I held on 24 and February 26, 2015 

while the second cycle was carried out on 3 and March 5, 2015. The result is that 

after the first cycle executed an increase in the activity of student learning to 75%. 

Once the researchers conducted the second cycle result is a significant increase in 

the activity of student learning has reached 96%. With the results, researchers feel 

the study was sufficient to meet the target of the activity in accordance with the 

performance indicators that only 85%. The conclusions of this research is the use 

of Numbered Head Together method can enhance the activity of class I students 

learn fairytale SDN Sidomulyo 02 Gunungwungkal Pati second semester of the 

academic year 2014/2015. 

Keywords: Indonesian,  Student activeness, Methods Numbered Head Together. 

 

PENDAHULUAN 

Keaktifan belajar Bahasa Indonesia meliputi seberapa besar minat siswa 

dalam memahami materi doneng yang sedang diterangkan oleh guru. Keaktifan 

belajar meliputi semua aspek pemanfaatan panca indera dalam mendukung proses 

belajar. Siswa yang mempunyai tingkat keaktifan belajar tinggi akan bersungguh-

sungguh mengikuti proses pembelajaran. 

Kondisi keaktifan belajar siswa terutama pada materi menyebutkan isi 

dongeng di kelas I SDN Sidomulyo 02 Gunungwungkal Pati masih jauh dari 

kondisi ideal. Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia yang berlangsung, nampak 

siswa yang terlihat aktif menyebutkan isi dongeng hanya 9 siswa atau 37% 

sedangkan yang lainnya 15 anak atau 63% masih belum aktif mengikuti pelajaran. 

Rendahnya keaktifan belajar siswa kelas I SDN Sidomulyo 02 Pati disebabkan 

oleh beberapa hal antara lain adalah: 1) Pembelajaran kurang menarik. 2) 

Penyampaian materi pelajaran yang monoton. 3) Guru tidak memanfaatkan media. 

4) Penguasaan materi oleh guru masih kurang. 
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Keaktifan belajar sendiri banyak sekali macamnya, sehingga para ahli 

mengadakan klasifikasi.  Paul B.  Diedrich dalam Rasyidin (2007: 315) membuat 

suatu daftar yang berisi 177 macam kegiatan siswa yang digolongkan ke dalam 8 

kelompok yaitu: 1) Visual Activities, meliputi kegiatan seperti membaca, 

memperhatikan (gambar, demonstrasi, percobaan dan pekerjaan orang lain) 2) 

Oral Activities, seperti : menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, dan interupsi. 3) 

Listening Activities, seperti : mendengarkan uraian, percakapan diskusi, musik dan 

pidato. 4) Writting Activities, seperti : menulis cerita, menulis karangan, menulis 

laporan, angket, menyalin, membuat rangkuman. 5) Drawing Activities, seperti ; 

menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 6) Motor Activities, seperti : 

melakukan percobaan, membuat konstruksi, model, mereparasi, bermain dan 

berternak. 7) Mental Activities, seperti menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan dan mengambil keputusan. 8) Emotional 

Activities, seperti : menaruh minat, merasa bosan, bergairah, berani, tenang dan 

gugup. 

Menurut (Eggen. 2012: 163) tingkat keaktifan peserta didik dapat dilihat 

dari faktor-faktor sebagai berikut: 1) Memiliki kemampuan awal tentang 

buku/LKS. 2) Aktif mulai permulaan. 3) Aktif mencari pemecahan masalah 

dengan bertanya teman atau guru. 4) Aktif mencari data. 5) Aktif menjawab soal 

atau LKS dari guru. 6) Aktif dan antusias dari awal sampai akhir pembelajaran. 

Pada penelitian ini keaktifan siswa difokuskan pada keaktifan dalam 

memahami dongeng. Penelitian ini menggunakan metode Numbered Head 

Together. Hal tersebut dilandasi dengan adanya pemikiran pembelajaran di kelas I 

harus dirancang sebagai pembelajaran yang menyenangkan dan dapat 

mengaktifkan siswa. Dengan penggunaan metode Numbered Head Together, 

keaktifan siswa akan meningkat.  

Untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa pada materi dongeng  

diupayakan melalui metode Numbered Head Together (NHT). Metode Numbered 

Head Together (NHT) merupakan metode pembelajaran yang sangat diperlukan 

agar siswa menguasai materi dongeng dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia 
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dengan baik. Metode Numbered Head Together (NHT) yang akan diterapkan pada 

siswa diharapkan  membantu pemahaman siswa terhadap materi yang sedang 

dipelajari. Hal ini dikarenakan ada beberapa alasan antara lain menurt (Yuanita, 

2011) Metode pembelajaran Numbered Head Together adalah suatu model 

pembelajaran yang lebih mengedepankan kepada aktifitas siswa dalam mencari, 

mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya 

dipresentasikan di depan kelas. Metode  ini menyenangkan dan menuntut 

tanggung jawab siswa pada masing-masing nomor untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya. 

Hal tersebut sejalan dengan Rochma Arini, 2011 dalam penelitiannya yang 

berjudul “Peningkatan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas V SD Sd Melalui 

Model Numbered Heads Together (NHT) Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Di SDN Karangbesuki 01 Kota Malang dan Mulyawati 2012, dalam penelitiannya 

yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads 

Together (NHT) Terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas IV di SD Imbas Gugus 

Hasanudin Salatiga Semester Genap Tahun 2011/2012. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang akan 

dilaksanakan dua siklus yang masing-masing siklus terdiri dari dua pertemuan. 

Masing-masing siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 

refleksi. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas I SDN Sidomulyo 02 Pati yang 

terdiri dari 24 siswa. Obyek penelitiannya adalah proses pembelajaran Bahasa 

Indonesia menggunakan metode Numbered Head Together. Teknik pengumpulan 

data diperoleh dari observasi kegiatan pembelajaran dan dokumentasi. Dalam 

penelitian ini, peneliti dalam mengumpulkan data dibantu oleh seorang 

kolaborator yang bertugas mengamati jalannya pembelajaran. Kolaborator yang 

dimintai bantuan adalah teman sejawat yang bernama Stefanus Sutrisno, S. Pd. 

Sedangkan teknik analisis datanya adalah keaktifan belajar siswa menggunakan 

analisis deskriptif komparatif. Sedangkan penerapan metode Numbered Head 

Together menggunakan analisis kritis.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembelajaran dilaksanakan pada Siklus I dan Siklus II. Dari masing-masing 

siklus diperoleh data tentang keaktifan belajar Bahasa Indonesia siswa pada 

materi dongeng. Data yang telah terkumpul menunjukkan adanya peningkatan 

keaktifan belajar siswa pada materi memahami dongeng mata pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas I SDN Sidomulyo 02 Pati. Peningkatan tersebut terlihat pada data-

data sebagai berikut: 

1. Data yang diperoleh sebelum tindakan diperoleh data bahwa keaktifan belajar 

siswa masih rendah, siswa yang mempunyai tingkat keaktifan aktif baru 

mencapai 9 siswa atau 37% secara klasikal sedangkan sisanya masih 

mempunyai tingkat keaktifan kurang aktif.. 

2. Data tentang proses pembelajaran secara kualitatif guru belum melaksanakan 

pembelajaran dengan baik, langkah-langkah pembelajaran belum terlaksana 

dengan baik. Siswa masih kuarang memperhatikan pembelajaran. Siswa 

belum mengetahui maksud dari materi yang diterangkan. Secara kualitatif 

pembelajaran baru terlaksana 50%. 

3. Data yang diperoleh setelah tindakan diperoleh data bahwa keaktifan belajar 

siswa naik. Pada siklus I siswa yang mempunyai tingkat keaktifan aktif telah 

mencapai 18 siswa atau 75%, tingkat keaktifan kurang aktif 6 siswa atau 

25%. Pada siklus II siswa yang mencapai tingkat keaktifan aktif telah 

mencapai 23 siswa atau 96%, tingkat keaktifan kurang aktif 1 siswa atau 4%. 

4. Kualitan pembelajaran juga telah terlaksana dengan baik. Langkah-langkah 

pembelajaran menggunakan metode Numbered Head Together dapat 

terlaksana 85% pada siklus I dan terlaksana 100% pada akhir siklus II. 

 

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dikatakan bahwa terjadi 

peningkatan pada setiap siklus tindakan. Hasil tindakan menggunakan metode 

Numbered Head Together dapat meningkatkan motivasi belajar siswa tentang 

materi memahami dongeng pada siswa kelas I SDN Sidomulyo 02 Pati semester II 

tahun pelajaran 2014/2015. Perbandingan hasil keaktifan belajar siswa pada 

masing-masing siklus adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1. Perbandingan Keaktifan Belajar Siswa semua Siklus 

 

No Keaktifan 

Siswa 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1 Kurang 

Aktif  

15 63  % 6 25% 1 4% 

2 Aktif 9 37  % 18 75% 23 96 % 

 Jumlah 24 100  % 24 100  % 24 100  % 

 

Dengan adanya tabel di atas untuk lebih jelasnya hasil tersebut dapat kita 

lihat dalam grafik sebagai berikut: 

 

 

Gambar 1. Grafik Peningkatan Keaktifan Belajar Semua Siklus 

 

Data pada tabel dan grafik di atas menunjukkan adanya peningkatan 

keaktifan belajar Bahasa Indonesia siswa kelas I. Dengan adanya peningkatan 

keaktifan tersebut maka penelitian ini menguatkan pendapat para pakar dan 

peneliti terdahulu serta membuktikan hipotesis bahwa metode Numbered Head 

Together dapat meningkatkan keaktifan Bahasa Indonesia siswa kelas I SD. 
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SIMPULAN 

Berdasarkan hasil yang diperoleh setelah tindakan pada masing-masing 

siklus dengan menggunakan metode Numbered Head Together dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas 

I SDN Sidomulyo 02 Pati. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penggunaan metode Numbered Head Together dapat meningkatkan keaktifan 

belajar pada siswa kelas I SDN Sidomulyo 02 Pati tahun pelajaran 

2014/2015. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan persentase keaktifan 

belajar siswa.  Pada siklus I siswa yang mempunyai tingkat keaktifan aktif 

telah mencapai 18 siswa atau 75%, tingkat keaktifan kurang aktif 6 siswa atau 

25%. Pada siklus II siswa yang mencapai tingkat keaktifan aktif telah 

mencapai 23 siswa atau 96%, tingkat keaktifan kurang aktif 1 siswa atau 4%. 

2. Pelaksanaan metode Numbered Head Together juga meningkat secara 

kualitatif pelaksaan pembelajaran oleh guru juga meningkat. Pada siklus I 

guru telah melaksanakan langkah-langkah pembelajaran sebesar 85% 

terlampaui dari keseluruhan langkah. Sedangkan pada siklus II langkah-

langkah pembelajaran telah tercapai 100%. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Eggen, Paul Don Kouchak. 2012. Strategi dan Model Pembelajaran. Jakarta: PT 

Indeks. 
 

Mulyawati, Vidya 2012. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Numbered Heads Together (NHT) Terhadap Hasil Belajar Matematika 

Kelas IV di SD Imbas Gugus Hasanudin Salatiga Semester Genap Tahun 

2011/2012. Skripsi. UKSW Salatiga. 
 

Rochma, Arini, 2011. Peningkatan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas V 

SD Melalui Model Numbered Heads Together (NHT) Dalam 

Pembelajaran Bahasa Indonesia Di SDN Karangbesuki 01 Kota Malang. 

Skripsi. Universitas Negeri Malang 
 

Rasyidin, Waini. 2007. Teori dan Aplikasi Pendidikan. Jakarta: Grasindo. 
 

Yuanita, Eva. 2011. Metode Pembelajaran Numbered Head Together. 

http://rumahdesakoe.blogspot.com/ Diakses tanggal 12 Februari 2015. 

 

http://rumahdesakoe.blogspot.com/

