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ABSTRAK 
 

PENERAPAN STRATEGI NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) 
UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR 

SISWAKELAS IV SD NEGERI 04 TAWANGMANGU 
TAHUN 2014/2015 

 
Dwi Febriyani, A510110028, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2015 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan motivasi dan 

hasil belajar siswa kelas IV melalui penerapan strategi Numbered Head Together 
(NHT). Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subjek 
pelaksana adalah peneliti dan guru kelas IV, sedangkan subjek penerima tindakan 
ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 04 Tawangmangu yang berjumlah 21 siswa. 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, tes dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan adalah model analisis interaktif 
yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi dan hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran IPA pokok bahasan Energi Panas dan Energi 
Bunyi. Hal ini dapat dilihat dari perolehan indikator pencapaian motivasi. 
Indikator pencapaian motivasi 42,85%, 52,38%, 23,80% pada pra siklus, 52,38%, 
57,14%, 38,09% pada siklus I, 80,95%, 85,71%, 80,95% pada siklus II. Hasil tes 
tertulis yang dilakukan sesudah tindakan menunjukkan adanya peningkatan hasil 
belajar siswa. Sebelum diberikan tindakan kelas, hasil belajar siswa yang 
mencapai KKM sebesar 42,85%, kemudian pada siklus I meningkat menjadi 
66,66% sedangkan diakhir tindakan hasil belajar siswa yang mencapai KKM 
sebesar 85,71%. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan strategi Numbered Head 
Together (NHT) dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa sehingga 
berdampak pada peningkatan prestasi belajar. 

 
 
Kata kunci: Numbered Head Together (NHT), Motivasi, Hasil Belajar 
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PENDAHULUAN 

Proses pembelajaran pada awalnya meminta guru untuk mengetahui 

kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa meliputi kemampuan dasarnya, 

motivasinya, latar belakang akademisnya, latar belakang sosial ekonominya, dan 

lain sebagainya. Kesiapan guru untuk mengenal karakteristik siswa dalam 

pembelajaran merupakan modal utama penyampaian bahan belajar dan menjadi 

indikator suksesnya pelaksanaan pembelajaran (2006: 61-62). 

Strategi pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru untuk 

menciptakan kegiatan belajar yang diharapkan. Dalam pemilihan strategi 

pembelajaran harus mempertimbangkan situasi dan kondisi, sumber belajar, 

kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang dihadapi dalam rangka mencapai 

tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dengan pemilihan strategi yang tepat, 

maka dapat menciptakan tingginya motivasi pada siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran.  

Demikian pula yang terjadi  pada pembelajaran kelas IV SD Negeri 04 

Tawangmangu. Dari hasil pengamatan motivasi siswa kelas IV yaitu tentang 

aktivitas siswa diketahui baru 42,85% atau 9 siswa yang memperhatikan 

penjelasan guru, 52,38% atau 11 siswa yang bertanggung jawab dalam 

mengerjakan tugas dari guru, 23,80% atau 5 siswa yang aktif bertanya dan 

menjawab pertanyaan dengan tepat. Dari hasil nilai formatif pada siswa kelas IV 

diketahui baru 9 siswa atau 42,85% dari seluruh siswa yang telah mencapai taraf 

ketuntasan, sehingga yang belum mencapai ketuntasan adalah 11 siswa.. 

Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan di lapangan mengenai rendahnya 

motivasi dan hasil belajar siswa kelas IV di SD Negeri 04 Tawangmangu serta 

strategi Numbered Head Together (NHT) yang diharapkan dapat meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar siswa, maka peneliti memilih judul “Penerapan Strategi 

Numbered Head Together (NHT) untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

siswa kelas IV SD Negeri 04 Tawangmangu Tahun 2014/2015”. 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu (1) apakah penerapan strategi 

Numbered Head Together (NHT) dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

kelas IV SD Negeri 04 Tawangmangu Tahun 2014/2015? (2) apakah penerapan 

strategi Numbered Head Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas IV SD Negeri 04 Tawangmangu Tahun 2014/2015? 
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Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui adanya 

peningkatan motivasi melalui strategi Numbered Head Together (NHT) pada 

siswa kelas IV SD Negeri 04 Tawangmangu Tahun 2014/2015 dan (2) untuk 

mengetahui adanya peningkatan hasil belajar melalui strategi Numbered Head 

Together (NHT) pada siswa kelas IV SD Negeri 04 Tawangmangu Tahun 

2014/2015. 

Hasil penelitian tindakan kelas ini akan memberikan manfaat baik secara 

teoritis dan praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkuat 

teori yang sudah ada dalam bidang pendidikan khususnya dalam peningkatan 

motivasi dan hasil belajar, bahwa dengan menerapkan strategi Numbered Head 

Together (NHT) siswa dapat meraih hasil belajar yang maksimum. Manfaat 

praktisnya meliputi manfaat bagi siswa, guru dan sekolah. Manfaat bagi siswa 

yaitu penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

siswa, manfaat bagi guru yaitu penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan guru dalam mengatasi masalah belajar dengan menerapkan strategi 

Numbered Head Together (NHT) dalam proses pembelajaran dan manfaat bagi 

sekolah yaitu penelitian ini memberikan masukan kepada sekolah dalam usaha 

perbaikan proses pembelajaran sehingga berdampak pada peningkatan mutu 

sekolah. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 04 Tawangmangu. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Penelitian ini bertujuan 

unuk memperbaiki pembelajaran di kelas yaitu meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar siswa dengan menerapkan strategi Numbered Head Together (NHT).  

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari subjek pelaksana tindakan yaitu 

peneliti dan guru serta subjek penerima tindakan yaitu siswa kelas IV SD Negeri 

04 Tawangmangu Tahun 2014/2015 dengan jumlah 21 siswa. 

Prosedur penelitian dilaksanakan melalui tindakan kelas yaitu siklus I dan 

siklus II. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yairu perencanaan, pelaksanaan, 

observasi dan refleksi.  

Perencanaan tindakan yaitu meliputi (1) menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran menggunakan strategi Numbered Head Together ( NHT) pada 
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pembelajaran IPA materi Energi Panas dan Energi Bunyi di kelas IV SD Negeri 

04 Tawangmangu Tahun 2014/2015, (2) mempersiapkan fasilitas (media/alat 

peraga) yang mendukung proses pembelajaran, (3) membuat instrumen untuk 

merekam dan menganalisis data mengenai proses dan hasil tindakan dan (4) 

membuat alat evaluasi dan lembar kegiatan siswa.  

Tahap pelaksanaan tindakan terdiri dari (1) pelaksanaan kegiatan pada 

siklus II tidak jauh berbeda dengan siklus I, yaitu melaksanakan prosedur 

pembelajaran pada pembelajaran IPA materi Energi Panas dan Energi Bunyi 

dengan menerapkan strategi Numbered Head Together (NHT), (2) melakukan 

penilaian pada lembar kerja siswa dan (3) mengumpulkan hasil penilaian.  

Tahap observasi dilaksanakan dengan menggunakan lembar observasi yang 

telah dipersiapkan. Observasi dilaksanakan oleh guru kelas IV dengan mengamati 

kemampuan peneliti yang bertindak sebagai guru dalam menerapkan strategi 

Numbered Head Together (NHT) pada pelaksanaan siklus I dan II. Guru 

mengamati kemudian mengisi nilai pada lembar observasi yang sudah tersedia. 

Apabila siklus II sudah dapat menjawab semua permasalahan yang terjadi, maka 

pelaksanaan tindakan hanya sampai di siklus II  dan sebaliknya jika belum 

menjawab permasalahan yang ada maka dilanjutkan dengan siklus selanjutnya.  

Tahap terakhir dalam pelaksanaan tindakan yaitu refleksi. Refleksi 

merupakan analisis terhadap hasil tes dan hasil observasi yang telah dilakukan. 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam proses 

pembelajaran siklus I dan siklus II tentang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

siswa selama proses pembelajaran. Refleksi dilakukan setiap satu tindakan 

berakhir. Pada tahap ini hasil pengamatan terhadap pembelajaran IPA materi 

Energi Panas dan Energi Bunyi dengan menerapkan strategi Numbered Head 

Together (NHT) dibahas bersama guru dan peneliti secara detail. Hasil refleksi 

menentukan tindakan selanjutnya karena digunakan untuk perbaikan dan 

penyempurnaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan siklus berikutnya. 

Tindakan dapat diakhiri setelah tindakan yang dilakukan menunjukkan 

keberhasilan dan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi (1) data siswa yaitu 

nama siswa dan nomor absen, (2) aktivitas siswa dalam proses pembelajaran yang 

meliputi perhatian, tanggung jawab dan keaktifan siswa, (3) proses pembelajaran 
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IPA materi Energi Panas dan Energi Bunyi dengan menerapkan strategi 

Numbered Head Together (NHT), (4) data nilai siswa sebelum dan sesudah 

tindakan (4) foto pada saat tindakan siklus I dan siklus II.  

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kontinum.  Data kontinum adalah  

data yang berupa tingkatan atau angka berjarak atau ukuran. Penelitian ini 

menggunakan data kontinum karena akan mengetahui tingkatan motivasi dan 

hasil belajar IPA materi Energi Panas dan Energi Bunyi dengan menerapkan 

strategi Numbered Head Together (NHT)  pada siswa kelas IV SD Negeri 04 

Tawangmangu Tahun 2014/2015. 

Sumber dari data yang didapatkan peneliti yaitu melalui (1) informan atau 

narasumber yaitu guru kelas IV SD Negeri 04 Tawangmangu Tahun 2014/2015, 

(2) siswa kelas IV SD Negeri 04 Tawangmangu Tahun 2014/2015, (3) tempat dan 

peristiwa berlangsungnya proses pembelajaran IPA materi Energi Panas dan 

Energi Bunyi dengan menerapkan strategi Numbered Head Together (NHT) dan 

(4) dokumen dan arsip yang dipergunakan meliputi data siswa (nama siswa dan 

nomor absen), daftar nilai siswa sebelum tindakan dan data lain yang menunjang 

pelaksanaan penelitian. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu wawancara terstruktur, sehingga peneliti menggunakan pedoman 

wawancara yang disusun secara terperinci. Data yang di dapat dari teknik 

wawancara meliputi data aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPA materi 

Energi Panas dan Energi Bunyi. Penggunaan teknik wawancara dalam penelitian 

ini untuk memperkuat dan memperjelas data yang diperoleh dari tempat dan 

peristiwa berlangsungnya proses pembelajaran. 

Teknik observasi dilaksanakan peneliti yaitu pada saat sebelum pelaksanaan 

tindakan dan pada saat pelaksanaan tindakan. Dalam penelitian ini, peneliti 

sebagai pelaksana tindakan juga sebagai observer. Peneliti mengamati segala 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPA materi Energi Panas dan Energi 

Bunyi dengan menerapkan strategi Numbered Head Together (NHT) dan 

mencatatnya sebagai pedoman dalam rangka perbaikan siklus selanjutnya. 

Observasi bukanlah sekedar mencatat tetapi juga mengadakan pertimbangan 

kemudian penilaian ke dalam suatu skala bertingkat. 
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Metode tes digunakan untuk memperoleh data hasil belajar IPA pokok 

bahasan Energi Panas dan Energi Bunyi dengan  menerapkan strategi Numbered 

Head Together (NHT). Teknik pengumpulan data ini dengan cara melakukan post 

test di akhir pembelajaran melalui tes tertulis dalam bentuk essay. 

Arikunto (2006: 132) menyatakan bahwa teknik dokumentasi yaitu mencari 

data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Metode dokumentasi 

dalam penelitian dilakukan untuk memperoleh data siswa (nama siswa dan nomor 

absen), foto pada saat tindakan (siklus I dan siklus II), dan  data nilai siswa 

sebelum dan setelah tindakan. 

Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, 

wawancara, tes dan dokumentasi sehingga instrumen penelitian yang digunakan 

peneliti meliputi (1) instrumen untuk teknik observasi adalah lembar observasi, 

lembar pengamatan motivasi dan  check-list. Riduwan (2010: 72), menjelaskan 

bahwa “check-list” atau daftar cek adalah suatu daftar yang berisi subjek dan 

aspek-aspek yang akan diamati. Checklist dapat menjamin bahwa peneliti 

mencatat tiap-tiap kejadian sekecil apapun yang dianggap penting. Peneliti dalam 

hal ini tinggal memberikan tanda ( √ ) untuk setiap pemunculan gejala yang 

dimaksud, (2) instrumen untuk teknik wawancara adalah pedoman wawancara. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yaitu peneliti 

mempersiapkan pedoman wawancara yang disusun secara terperinci,  yaitu yang 

berisi daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden. Dalam 

penelitian ini responden adalah guru kelas IV SD Negeri 04 Tawangmangu Tahun 

2014/2015, (3) instrumen untuk teknik tes adalah seperangkat soal. Instrumen ini 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan ada tidaknya 

peningkatan hasil belajar IPA materi Energi Panas dan Energi Bunyi dengan 

menerapkan strategi Numbered Head Together (NHT). Peneliti menyediakan 

beberapa soal essay yang harus dipecahkan oleh siswa berkaitan dengan Energi 

Panas dan Energi Bunyi. Teknik dokumentasi tidak membutuhkan instrumen 

dalam pengumpulan datanya, karena peneliti mendapatkan data langsung dari 

guru. 

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data (sumber), triangulasi 

teknik dan validitas isi. Adapun yang dimaksud dari ketiga hal tersebut. Pada 
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penelitian ini, triangulasi data digunakan untuk menguji data yang diperoleh dari 

teknik wawancara dengan guru kelas IV. Wawancara dilaksanakan pada waktu 

yang berbeda yaitu sebelum dan sesudah tindakan. Wawancara sebelum tindakan 

memperoleh data aktivitas siswa pada saat sebelum tindakan, sedangkan 

wawancara sesudah tindakan memperoleh data aktivitas siswa sesudah tindakan. 

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa data aktivitas siswa dapat diperoleh dari 

teknik wawancara melalui sumber (orang) yang sama, namun pada waktu yang 

berbeda. 

Sugiyono (2010: 330) menyatakan bahwa triangulasi teknik, berarti peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan 

data dari sumber yang sama. Sumber data yang dimaksud adalah guru kelas IV. 

Peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk 

memperoleh data aktivitas siswa yang meliputi perhatian, tanggung jawab dan 

keaktifan siswa pada saat pra siklus.  

Sugiyono (2010: 117) menyatakan bahwa validitas isi yaitu ketetapan suatu 

alat ukur ditinjau dari isi alat ukur tersebut. Suatu alat ukur dikatakan memiliki 

validitas isi apabila isi atau materi atau bahan alat ukur tersebut merupakan bahan 

yang representative terhadap bahan pembelajaran yang diberikan. Dalam 

penelitian ini, validitas isi digunakan untuk menguji data hasil belajar siswa 

melalui teknik pengumpulan data tes. Tes merupakan alat ukur yang digunakan 

oleh peneliti dalam mengetahui keberhasilan dan ada atau tidaknya peningkatan 

hasil belajar siswa melalui penerapan strategi Numbered Head Together (NHT). 

Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Cara menganalisisnya 

mengikuti pola pemikiran yang konkrit kualitatif artinya suatu analisis yang 

kajiannya didasarkan pada kenyataan-kenyataan empirik dan unsur-unsur terkecil 

dari pendekatan secara mikro ke makro untuk unit kasus tertentu. Analisis 

interaktif mempunyai tiga komponen yaitu : (1) Reduksi Data (Data Reduction,) 

(2) Penyajian Data (Data Display), (3) Penarikan Kesimpulan (Verification). 

Miles dan Huberman (Arikunto, 2006: 91) menjelaskan tiga komponen tersebut 

(1) reduksi yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data-data penelitian yang telah 

dikumpulkan selanjutnya direduksi. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan 

reduksi data mengenai aktivitas siswa dan nilai tes siswa pada pembelajaran IPA 
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materi Energi Panas dan Energi Bunyi sebelum dan pada saat menerapkan strategi 

Numbered Head Together (NHT), (2) penyajian data yaitu data yang disajikan 

meliputi data yang berasal dari data siswa (nama siswa dan nomor absen), nilai tes 

siswa pada pembelajaran IPA materi Energi Panas dan Bunyi, dan observasi 

aktivitas siswa (perhatian, tanggung jawab dan keaktifan siswa) yang mengarah 

pada motivasi siswa, (3) penarikan kesimpulan (Verification). Kesimpulan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu peningkatan motivasi dan hasil belajar 

IPA materi Energi Panas dan Energi Bunyi dengan menerapkan strategi 

Numbered Head Together (NHT) pada siswa kelas IV SD Negeri 04 

Tawangmangu Tahun 2014/2015. Penarikan kesimpulan tentang peningkatan 

yang terjadi dilaksanakan secara bertahap mulai dari simpulan sementara, 

simpulan yang ditarik pada akhir siklus I, dan simpulan terakhir yaitu pada akhir 

siklus II. Kesimpulan yang pertama sampai dengan yang terakhir harus terkait. 

Hasil kesimpulan akhir dilakukan refleksi untuk menentukan atau menyusun 

rencana tindakan berikutnya. 

Indikator kinerja merupakan rumusan kinerja yang akan dijadikan acuan 

dalam menentukan pencapaian keberhasilan penelitian. Indikator yang harus 

dicapai oleh siswa dalam penelitian ini adalah adanya peningkatan motivasi 

dengan meningkatnya perhatian, tanggung jawab dan keaktifan siswa minimal 

80% dari 21 siswa. Indikator lain  yang harus dicapai oleh siswa adalah adanya 

peningkatan hasil belajar IPA materi Energi Panas dan Bunyi dengan KKM ≥70 

minimal 80% dari 21 siswa. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penerapan strategi Numbered Head Together (NHT) merupakan salah satu 

strategi pembelajaran yang inovatif. Penerapan model dan strategi tersebut dapat 

menjadi sebuah pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa 

sehingga terciptalah pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student centered. 

Strategi Numbered Head Together (NHT) dapat membawa siswa menjadi 

tertarik dan berminat karena dalam penunjukkan nomor, secara tidak langsung 

akan membuat semua siswa mempersiapkan diri untuk dapat menjawab 

pertanyaan dengan tepat. Hal tersebut membuktikan bahwa siswa merasa 

tertantang. Guru mempunyai banyak pertanyaan, sehingga semua siswa tidak ada 
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yang tidak mendapatkan pertanyaan. Strategi ini sangat tepat untuk mendapatkan 

partisipasi kelas secara keseluruhan dan secara individual. Dengan penerapan 

strategi ini, siswa yang selama ini hanya diam di kelas, ia akan ikut serta dalam 

pembelajaran aktif dan berusaha untuk menjawab pertanyaan dengan tepat. Selain 

itu, siswa akan lebih merasa termotivasi sehingga aktivitas siswa dapat meningkat 

yang meliputi perhatian, tanggung jawab dan keaktifan siswa. 

Melalui penerapan strategi Numbered Head Together (NHT) dapat 

menumbuhkan motivasi belajar siswa sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa, yaitu adanya peningkatan hasil belajar siswa. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus. Masing-masing 

siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan dan refleksi. Hasil pengamatan yang dilaksanakan oleh peneliti 

kemudian dianalisis dan direfleksi pada tahap akhir siklus untuk menentukan 

keberhasilan penelitian, apakah penelitian dilanjutkan ke siklus berikutnya atau 

tidak. 

Hasil observasi yang telah dilaksanakan terdapat beberapa hal yang 

menggambarkan rendahnya motivasi dan hasil  belajar siswa. Hal tersebut 

dibuktikan dengan banyaknya siswa yang masih pasif dalam mengikuti 

pembelajaran IPA  dikelas dan hasil belajar yang diperoleh siswa belum maksimal 

sehingga belum mencapai KKM. 

Pada pra siklus peneliti mengambil sampel sejumlah 21 siswa. Hasil 

observasi diperoleh beberapa keterangan atau gambaran dari sejumlah 21 siswa, 

siswa yang memperhatikan penjelasan guru sebanyak 9 siswa atau 42,85%, siswa 

yang bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas dari guru sebanyak 11 siswa 

atau 52,38% dan  siswa yang aktif bertanya dan menjawab pertanyaan dengan 

tepat sebanyak 5 siswa atau 23,80%. Hasil belajar siswa yaitu nilai siswa pada pra 

siklus yang tuntas dalam belajar sebanyak 9 siswa atau 42,85% siswa yang tuntas 

belajar dan siswa yang belum tuntas dalam belajar sebanyak 11 siswa atau 

52,38% . 

Melihat permasalahan yang muncul, maka peneliti dan guru bersepakat 

untuk memperbaiki pembelajaran IPA materi Energi Panas dan Energi Bunyi 

dengan menerapkan strategi Numbered Head Together (NHT). Strategi ini 

diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas IV SD 
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Negeri 04 Tawangmangu. Berdasarkan hasil dokumentasi dapat diperoleh hasil 

belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran IPA materi Energi Panas dan Energi 

Bunyi pada pelaksanaan pra siklus. 

Penelitian ini mendapatkan data hasil penelitian dari dua sumber yaitu dari 

hasil tindakan dan hasil pengamatan. Masing-masing sumber tersebut 

dilaksanakan dengan dua siklus yaitu siklus I dan siklus II. 

Data hasil penelitian yang diperoleh dari tindakan merupakan hasil belajar 

siswa kelas IV SD Negeri 04 Tawangmangu pada pembelajaran IPA materi 

Energi Panas dan Energi Bunyi. 

Hasil belajar siswa pada siklus I yang tuntas dalam belajar sebanyak 14 

siswa atau 66,66% naik 23,56% dari nilai pra siklus dan siswa yang belum tuntas 

dalam belajar sebanyak 7 siswa atau 33,33%. Hasil belajar pada siklus I 

menunjukkan nilai rata-rata 69,76. Kesimpulan dari tindakan siklus I ini yaitu 

peningkatan hasil belajar siswa belum maksimal. 

Hasil belajar siswa pada siklus II yang tuntas dalam belajar sebanyak 18 

siswa atau 85,71% naik 19,05% dari nilai siklus I dan siswa yang belum tuntas 

dalam belajar sebanyak 3 siswa atau 14,28%. Hasil belajar dari setiap siklus 

mengalami peningkatan. Rata-rata hasil belajar pada siklus II ini adalah 79,19 

sehingga rata-rata hasil belajar pada siklus II terjadi peningkatan dibandingkan 

rata-rata pada siklus I.  Kesimpulan dari tindakan siklus II ini yaitu terjadi 

peningkatan hasil belajar IPA materi Energi Panas dan Energi Bunyi. 

Data hasil penelitian yang diperoleh dari pengamatan yaitu tentang hasil 

pengamatan motivasi belajar siswa kelas IV SD Negeri 04 Tawangmangu pada 

pembelajaran IPA materi Energi Panas dan Energi Bunyi.  

Pelaksanaan siklus I peneliti mengambil sampel sejumlah 21 siswa. Hasil 

observasi diperoleh beberapa keterangan atau gambaran dari sejumlah 21 siswa, 

siswa yang memperhatikan penjelasan guru sebanyak 11 siswa atau 52,38%, 

siswa yang bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas dari guru sebanyak 12 

siswa atau 57,14% dan  siswa yang aktif bertanya dan menjawab pertanyaan 

dengan tepat sebanyak 8 siswa atau 38,09%. 

Pelaksanaan siklus II peneliti mengambil sampel sejumlah 21 siswa. hasil 

observasi diperoleh beberapa keterangan atau gambaran dari sejumlah 21 siswa, 

siswa yang memperhatikan penjelasan guru sebanyak 17 siswa atau 80,95%, 
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siswa yang bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas dari guru sebanyak 18 

siswa atau 85,71% dan  siswa yang aktif bertanya dan menjawab pertanyaan 

dengan tepat sebanyak 17 siswa atau 80,95%. 

Keterbatasan penelitian pada tindakan kelas ini dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, karena penelitian ini memiliki keterbatasan yang tidak dapat dijangkau 

sepenunya. Peneliti mencoba mengoptimalkan penelitian tindakan kelas ini 

supaya hipotesis atau jawaban sementara dapat dibuktikan setelah melakukan 

penelitian. Keterbatasan penelitian meliputi keterbatasan kelas, jenjang 

pendidikan , materi, siklus, waktu dan kolaborator. 

Keterbatasan kelas merupakan suatu kendala bagi penelitian tindakan ini, 

karena dalam penelitian ini memfokuskan pada satu kelas yaitu kelas IV yang 

berjumlah 21 siswa. Penelitian yang dilaksanakan di kelas IV ini tentu tidak sama 

permasalahannya dengan kelas yang lain, karena peneliti hanya memfokuskan 

satu kelas untuk diteliti sehingga usaha dan hasil dari penelitian tindakan kelas ini 

hanya dikhususkan pada siswa kelas IV yang berjumlah 21 siswa di SD Negeri 04 

Tawangmangu Tahun 2014/2015. 

Peneliti menganggap bahwa materi merupakan suatu keterbatasan dalam 

penelitian ini, karena peneliti hanya membatasi pada materi Energi Panas dan 

Energi Bunyi saja dan materi selain itu peneliti tidak mengkajinya. Hasil untuk 

penelitian ini yaitu terbukti bahwa ada peningkatan motivasi dan hasil belajar 

siswa dengan menerapkan strategi Numbered Head Together (NHT) di kelas IV 

SD Negeri 04 Tawangamngu Tahun 2014/2015. Peningkatan motivasi dan hasil 

belajar  tidak terikat pada materi Energi Panas dan Energi Bunyi serta tidak hanya 

terikat materi pada mata pelajaran IPA saja. Pada materi-materi yang lain juga 

dapat diterapkan strategi ini, sehingga strategi ini tidak hanya terpacu pada satu 

materi saja. 

Waktu yang sangat terbatas membuat peneliti harus dapat  memanfaatkan 

waktu dengan baik, karena waktu disaat siklus I dan siklus II hanya dengan 

alokasi dua jam pelajaran (2 x 35 menit). Pelaksanaan siklus tepat pada saat 

setelah istirahat, sehingga ketika bel sudah berbunyi menandakan pembelajaran 

akan dimulai kembali, namun siswa masih banyak berkeliaran di luar. Hal ini 

tentunya menyita banyak waktu untuk memulai pembelajaran, sehingga waktu 
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yang terbatas merupakan sebuah kendala yang harus dihadapi oleh peneliti untuk 

menghidupkan kembali semangat para siswa untuk belajar. 

Penelitian tindakan kelas tentu saja membutuhkan kolaborator untuk diajak 

bekerja sama dengan peneliti sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal. 

Kolaborator disini yaitu guru kelas IV SD 04 Tawangmangu. Kolaborator sudah 

bekerja sama dengan baik dengan peneliti, memberikan masukan-masukan untuk 

terciptanya proses pembelajaran yang terencana dan terarah. Kolaborator masuk 

dalam keterbatasan penelitian karena sebelumnya kolaborator belum pernah 

mengenalkan strategi Numbered Head Together (NHT) pada siswa sehingga perlu 

waktu untuk peneliti supaya dapat memperkenalkan dengan menjelaskan pada 

siswa mengenai langkah-langkah strategi ini. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dalam 

siklus yang berkelanjutan secara singkat dapat disimpulkan bahwa terdapat 

peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 04 

Tawangmangu Tahun 2014/2015 dengan menerapkan strategi Numbered Head 

Together (NHT). Pada penelitian ini peneliti melaksanakan tindakan pada 

pembelajaran IPA materi Energi Panas dan Energi Bunyi. Simpulan hasil 

penelitian adalah meliputi (1) penerapan strategi Numbered Head Together (NHT) 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IV SD Negeri 04 Tawangmangu 

Tahun 2014/2015. Hal ini ditunjukkan adanya peningkatan prosentase indikator 

pencapaian motivasi belajar siswa meliputi: siswa yang memperhatikan 

penjelasan guru sebanyak 17 siswa atau 80,95%, siswa yang bertanggung jawab 

dalam mengerjakan tugas dari guru sebanyak 18 siswa atau 85,71% dan  siswa 

yang aktif bertanya dan menjawab pertanyaan dengan tepat sebanyak 17 siswa 

atau 80,95% dan (2) penerapan strategi Numbered Head Together (NHT) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 04 Tawangmangu Tahun 

2014/2015. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan prosentase dan jumlah 

yang mencapai KKM. Pada pra siklus siswa yang mencapai KKM hanya 9 siswa 

atau 42,85%, pada Siklus I siswa yang mencapai KKM meningkat menjadi 11 

siswa atau 66,66%, kemudian pada siklus II siswa yang mencapai KKM 
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meningkat menjadi 18 siswa atau 85,71%. Pada siklus II hasil belajar sudah 

mencapai indikator pencapaian yang telah ditetapkan. 

Penerapan strategi Numbered Head Together (NHT) dapat meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 04 Tawangmangu Tahun 

2014/2015. Keberhasilan penerapan strategi tersebut telah mengubah paradigma 

siswa dalam pembelajaran. Siswa tidak lagi diam dan pasif, namun aktivitas siswa 

akan mendominasi dalam pembelajaran di kelas sehingga pembelajaran akan 

berpusat pada siswa.  
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