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ABSTRAK 
MENINGKATKAN MINAT BELAJAR PESERTA DIDIK MATA 

PELAJARAN IPS DENGAN MENGGUNAKAN  MODEL NUMBERED 
HEADS TOGETHER (NHT) KELAS VB MIN 9 BANDAR LAMPUNG 

 
Oleh 

KHUSNUL KHOTIMAH 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih rendahnya minat belajar 

peserta didik kelas VB di Madrasah Ibtidaiyah Negri (MIN) 9 Bandar Lampung dan 
masih ada peserta didik yang kurang fokus dalam belajar. Oleh karena itu peneliti 
berupaya meningkatkan minat belajar peserta didik dengan menggunakan model 
pembelajaran NHT pada mata pelajaran IPS. “Apakah penerapan metode Numbered 
Heads Together dapat meningkatkan minat belajar peserta didik  pada mata pelajaran 
IPS dikelas VB Madrasah Ibtidaiyah Negri  (MIN) 9 Bandar Lampung”? 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau classroom 
action reaserch (CAR). Penelitian dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Negri (MIN) 
9 Bandar Lampung dengan jumlah 36 peserta didik. Penelitian Tindakan Kelas 
dilaksanakan dalam dua siklus yang terdiri dari 4 tahapan utama yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Alat pengumpulan data menggunakan observasi, 
dokumentasi, dan angket.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan menggunakan model NHT dapat 
meningkatkan minat belajar peserta didik kelas VB Madrasah Ibtidaiyah Negri (MIN) 
9 Bandar Lampung yang berjumlah 36 peserta didik yang terdiri dari 16 peserta didik 
alaki-laki dan 20 peserta didik perempuan, yaitu pada siklus I peserta didik yang 
minat belajarnya sangat tingi sebanyak 20 orang atau 55%, minat belajar Sedang 
sebanyak 10 orang atau 28%, minat belajar rendah sebanyak 6 orang atau 17%. Pada 
siklus II terjadi peningkatan yaitu peserta didik yang minat belajarnya tinggi 
sebanyak 31 orang atau 86 %, minat belajar sedang sebanyak 3 orang atau 8%, minat 
belajar rendah sebanyak 2 orang atau 6%. 

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa dengan menggunakan model 
Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan minat belajar peserta didik 
pada mata pelajaran IPS di kelas VB Madrasah Ibtidaiyah Negri (MIN) 9 Bandar 
Lampung. 
 
Kata Kunci: Minat belajar IPS, penerapan model Numbered Heads Together (NHT) 
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MOTTO 

 

                            

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu 
dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak.” 

(Ar Ruum: 20)1 

 

 

  

                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah (Bandung: CV. Diponegoro, 2013), h.406 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara.2  

Kualitas pendidikan tidak saja dilihat dari kemegahan fasilitas pendidikan 

yang dimiliki, tetapi output (lulusan) suatu pendidikan dapat membangun sebagai 

manusia yang paripurna. Selain itu pendidikan juga merupakan suatu upaya utnuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik fisik, mental, maupun spiritual. 

Pendidikan dapat diartikan sebagai: 

1. Suatu proses pertumbuhan yang menyesuaikan dengan lingkungan; 
2. Suatu pengarahan dan bimbingan yang diberikan kepada anak dalam 

pertumbuhannya; 
3. Suatu usaha sadar untuk menciptakan suatu keadaan atau situasi tertentu yang 

dikehendaki oleh masyarakat; 
4. Suatu pembentukan kepribadian dan kemampuan anak dalam menuju 

kedewasaan.3 
 
Menurut Ahmad D. Marimba pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan 

secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik 
                                                             

2 SISDIKNAS (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 2. 
3 Fuad Ihsan, Dasar-Dasar Kependidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 5. 
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menuju  terbentuknya kepribadian yang utama. Unsur-unsur yang terdapat dalam 

pendidikan dalam hal ini adalah: 

1. Usaha (kegiatan), usaha itu bersifat bimbingan (pimpinan atau pertolongan) 

dan dilakukan secara sadar; 

2. Ada pendidik, pembimbing atau penolong; 

3. Ada yang dididik atau si terdidik; 

4. Bimbingan itu mempunyai dasar dan tujuan; 

5. Dalam usaha itu tentu ada alat-alat yang dipergunakan. 

Pendidikan adalah suatu proses yang direncanakan agar siswa dapat 

mengembangkan potensi dirinya melalui kegiatan belajar yang dibimbing oleh 

pendidik, oleh sebab itu pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap 

manusia baik bagi perkembangan hidup dan kemajuan manusia itu sendiri serta untuk 

mempersiapkan diri agar mampu mencukupi kebutuhanya secara mandiri dimasa 

sekarang dan masa yang akan datang. 

Menurut UU Nomor 2 Tahun 1989 pendidikan adalah sadar untuk 

menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan 

bagi peranannya di masa yang akan datang.4 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

                                                             
4 Hasbullah, Dasar-Dasar Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 3-4. 
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berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.5  

Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan 

kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Pendidikan adalah segala 

pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. 

Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi individu. 

Belajar mengajar merupakan dua konsep yang hanya dapat dibedakan tetapi 

tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kedua kegiatan tesebut terpadu 

dalam suatu kegiatan tersebut terpadu dalam suatu kegiatan yang disebut interaksi 

belajar mengajar.6 

Bila ditelusuri secara mendalam, proses belajar mengajar yang merupakan inti 

dari proses pendidikan formal disekolah didalamnya terjadi interaksi antara berbagai 

komponen pengajaran. Komponen-komponen itu dapat dikkelompokkan ke dalam 

tiap kategori utama, yaitu sebagai berikut: 

1. Guru 

2. Isi atau materi pembelajaran 

3. Siswa7 

 

                                                             
5 SISDIKNAS, Op.Cit. h. 4. 
6 Etin Solihatin, Strategi Pembelajaran PPKN (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 125. 
7 Ibid, h. 131. 
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Seorang yang menaruh minat terhadap sesuatu biasanya mempunyai dorongan 

yang kuat untuk berbuat aktif terhadap barang atau kegiatan yang menarik minatnya 

itu. Dari dirinya timbul dorongan untuk melakukan aktivitas yang dapat memuaskan 

keinginannya dalam mencapai suatu tujuan. 

 
Minat dapat diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukan bahwa siswa 

lebih menyukai suatu hal dari pada hal lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui 

partisipasi dalam suatu aktivitas. Minat tidak dibwa sejak lahir, melainkan diperoleh 

kemudian. 

Menurut Paul A. Witty minat adalah ciri-ciri keinginan yang dilakukan 

melalui tindakan oleh seorang individu yang dicobanya melalui objek yang 

dipilihnya, kegiatannya, keterampilannya, dan ditunjuk pada hal-hal yang disukai.8  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
8 Henry Guntur Tarigan, Aceng Ruhendi Saifullah, Kholid A. Harnas, Membaca Dalam 

Kehidupan (Bandung:Angkasa, 2011), h.96. 
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Tabel I 
Minat Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Peserta Didik Kelas VB di MIN 9 Bandar Lampung 
No Nama Keadaan Minat 

Belajar 
Nilai % Ket 

1 2 3 4  
1 Ahsan 1 1 1 1 4 25% R 
2 Al Tantowi Rasyid 2 2 2 2 8 50% S 
3 Aimam Muzakki 1 1 1 1 4 38% R 
4 Amelia Putri 1 2 1 2 6 25% S 
5 Azkal Azkia 4 3 3 3 13 81% T 
6 Al Fahri Tio Saputra 1 1 1 1 4 25% R 
7 Aisyah Azzahra 2 1 1 2 6 38% S 
8 Bunga Sandi Aulia 1 1 1 1 4 25% R 
9 Cahaya Ria Aqoba 1 1 1 1 4 25% R 
10 Dhini Aulia Putri 1 1 1 1 4 25% R 
11 Fathimatul Azzahra 2 1 1 2 6 35% S 
12 Fina Amelia 2  2 1 2 7 44% S 
13 Fulfian Perdana 2 1 2 1 6 38% S 
14 Julia Agustina 2 1 1 2 6 38% S 
15 Lulu Saniatul M 4 3 3 3 13 81% T 
16 M. Iniat Arfan Dildar 1 1 1 1 4 25% R 
17 M. Ikhya Ulumudin 1 1 1 1 4 25% R 
18 M. Daffa Nurohman 1 1 1 1 4 25% R 
19 M. Lakka Saputra 3 3 3 3 12 75% T 
20 Monica Rheananda 3 2 2 2 9 56% S 
21 M. Rizqin Dhifan 1 1 1 1 4 25% R 
22 M. Rama Ardila 1 1 1 1 4 25% R 
23 Naila Az Zahra 2 2 1 2 7 44% S 
24 Rafika Aprilia 2 2 2 1 7 44% S 
25 Robinio Ahmad Mayusta 2 2 2 2 8 50% S 
26 Syaiful Fajarudin 3 3 3 3 12 75% T 
27 Shofiah Salwa Hajiroh 2 1 1 2 6 38% S 
28 Siti Uswatun Hasanah 3 2 2 2 9 56% S 
29 Syahidah Wafa Salsabila 2 1 1 2 6 38% S 
30 Teuku Pasha Andrean Fatir 2 2 1 2 7 44% S 
31 Tia Nursabila 2 1 1 2 6 35% S 
32 Tia Permata Sa ri 3 2 2 2 9 56% S 
33 Vita Amelia 2 2 1 2 7 44% S 
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34 Widhi Risma Putri A 3 3 3 3 12 75% T 
35 Zahra Febi Zilia 2 2 2 2 8 50% S 
36 Zaneta Zunaidi 3 2 2 2 9 56% S 

Sumber : Hasil observasi dikelas VB MIN 9 Bandar Lampung 9 

Keterangan*: 

1. Diskusi atau memecahkan masalah 
2. Memberikan contoh yang baik 
3. Ada usaha mempelajari bahan pelajaran yang diberikan oleh guru 
4. Bisa bekerja sama dan berhubungan dengan siswa lain10 

 

Keterangan**:    Keterangan***: 
Baik Sekali = 4   Tinggi  = 71-100 
Baik  = 3   Sedang  = 34-70 
Cukup  = 2   Rendah = 0-33 
Kurang = 1    
 

 

Tabel diatas berdasarkan hasil observasi, yang diperoleh data tentang minat 

belajar peserta didik dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) khususnya 

dikelas VB.  

Berdasarkan tabel diatas, dapat dipahami bahwa minat belajar mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial peserta didik kelas VB di MIN 9 Bandar Lampung masih 

tergolong sangat rendah, hal ini dapat dilihat dari indikasi masih banyak peserta didik 

yang termasuk dalam kriteria sangat rendah. Kondisi ini memotivasi penulis untuk 

mencari jalan keluar dengan menggunakan model pembelajaran Numbered Heads 

Together dengan harapan minat belajar peserta didik dapat meningkat. 

                                                             
9 Hasil observasi dikelas VB MIN 9 Bandar Lampung 
10 Nana Sudjana, Cara Belajar Peserta Didik dalam Proses Belajar Mengajar (Bandung: 

Sinar Baru, 2002), h. 5.   
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Didalam surah ali imran ayat 159 menuliskan tentang minat. 

                              

                                 

          

Artinya  

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap 
mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka 
menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan 
mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka 
dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah melibatkan tekad, maka 
bertakwalah kepada allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. 11 

 

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa manusia sebaiknya mempunyai 

kepribadian yang baik, agar mereka tidak menjauhkan diri dari sekitarmu. Dan 

sebaiknya jika telah bertekad akan sesuatu ingatlah allah, allah akan selalu 

menunjukan mana yang baik dan mana yang buruk jika manusia ingat dan bertawakal 

kepadanya. 

Numbered Heads Together (NHT) merupakan salah satu teknik pembelajaran 

yang mengkondisikan siswa untuk mampu memadukan, menarik kesimpulan 

beragam pikiran dari hasil bertukar gagasan atau pendapat sesama teman dalam 

                                                             
11 Departemen Agama RI, Al-Qur’an & Terjemah (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 

2005), h. 421. 
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kelompoknya. Metode NHT menuntut siswa untuk mampu bertanggung jawab baik 

secara individu maupun kelompok.12. 

Alasan menggunakan model pembelajaran NHT karena model pembelajaran 

NHT ini memeiliki ciri khas dimana guru hanya menunjuk seorang siswa untuk 

mewakili kelompoknya tanpa memberitahu terlebih dahulu siapa yang akan mewakili 

kelompoknya tersebut. 

Pelajaran IPS di SD mengajarkan konsep-konsep esensi ilmu social untuk 

membentuk subjek didik menjadi warga Negara yang baik. Istilah IPS mulai 

digunakan secara resmi di Indonesia sejak tahun 1975 adalah istilah Indonesia untuk 

Social Studies di Amerika. Ilmu social adalah ilmu yang berkenaan dengan manusia 

dalam konteks social dengan kata lain semua bidang ilmu yang mempelajari manusia 

sebagai anggota masyarakat. Aspek manusia sebagai anggota masyarakat, antara lain: 

1. Aspek antar hubungan manusia dalam kelompok; 
2. Aspek kejiawaan; 
3. Aspek kebutuhan materi; 
4. Aspek norma, peraturan, dan hokum; 
5. Aspek pemerintahan dan kenegaraan; 
6. Aspek kebudayaan; 
7. Aspek kesejahteraan; 
8. Aspek komunikasi; 
9. Aspek kebijaksanaan dan kesejahteraan social; 
10. Aspek hubungan manusia dengan alam lingkungan; 
11. Aspek pengelolaan pengurusan, pengaturan, dan lain-lain; 
12. Aspek pendidikan;dan, 
13. Aspek-aspek lainnya.13 

                                                             
12 Erwin Putera Permana, Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif Numbered Heads 

Together (NHT) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan Berpikir Kritis Siswa Pada Mata Pelajaran 
IPS SD (Kediri: Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 2016), h. 51. 
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Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 

dilakukan secara partisipasif. Partsisipasif artinya peneliti dibantu oleh teman sejawat 

yang terlibat secara langsung dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengatasi suatu permasalahan didalam kelas, yaitu kurang aktifnya siswa dalam 

pelajaran IPS. Dengan cara melakukan tindakan diharapkan dapat memperbaiki dan 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembalajaran IPS di kelas. 

Penelitian tindakan adalah penelitian tentang, untuk, dan oleh masyarakat/ 

kelompok sasaran, dengan memanfaatkan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi antara 

peneliti dengan kelompok sasaran. Penelitian tindakan merupakan salah satu strategi 

pemecahan masalah yang memanfaatkan tindakan nyata dan proses pengembangan 

kemampuan dalam mendetaksi dan memecahkan masalah.14 

Berdasarkan permasalahan diatas untuk menjawab masalah tersebut perlu 

dioperasionalkan dan dideskripsikan melalui penelitian ini. Hal ini yang melatar 

belakangi penulis mengadakan penelitian dengan mengangkat judul : Meningkatkan 

Minat Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran IPS Dengan Menggunakan 

Metode Numbered Heads Together (NHT) Di Kelas VB MIN 9 Bandar 

Lampung 

 

                                                                                                                                                                              
13 Ahmad Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar (Jakarta: Prenamedia 

Group, 2014), h. 7. 
14 Tukiran Taniredja, dkk, Penelitian Tindakan Kelas untuk Pengembangan Profesi Guru 

Praktik, Praktis, dan Mudah (Bandung: cv Alfabeta, 2010), h. 15. 
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B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah 

sebagai berikut. 

a. Belum di temukan metode/strategi pembelajaran yang efektif dalam 

meningkatkan minat belajar peserta didik 

b. Kurangnya keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari agar masalah tidak terlalu meluas dan menyimpang, maka 

penulis membatasi masalah sebagai berikut: 

1. Metode yang di gunakan adalah metode Numbered Heads Together (NHT) 

2. Penelitian ini fokus pada meningkatan minat belajar peserta didik pada mata 

pelajaran IPS 

3. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas VB MIN 9 Bandar Lampung 

Tahun Ajaran 2016-2017. 

D. Rumusan Masalah 

Masalah dapat di artikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya 

dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan 

dengan pelaksanaan antara rencana dengan pelaksanaan.15 Masalah dapat diartikan 

sebagai kesenjangan antara yang di harapkan dengan yang terjadi, maka rumusan 

                                                             
15Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: CV Alvabeta, 

2012), h. 32. 
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masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan di cari jawabanya melalui 

pengumpulan data.16 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan hasil prapenelitian, maka 

penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah penerapan metode 

Numbered Heads Together dapat meningkatkan minat belajar peserta didik  pada 

mata pelajaran IPS dikelas VB MIN 9 Bandar Lampung”? 

E. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui minat belajar siswa setelah 

diterapan metode Numbered Heads Together (NHT) pada mata pelajaran IPS kelas 

VB MIN 9 Bandar Lampung. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan: 

1. Bagi guru 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman guru IPS dan 

dijadikan model pembelajaran mata pelajaran IPS. Sebagai arah dan pedoman 

bagi para guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran 

NHT untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. 

2. Bagi peserta didik 

                                                             
16Ibid, h. 35. 
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Penelitian ini diharapkan memberikan motivasi dan menjadikan peserta didik 

lebih serius dan seksama dalam melaksanakan belajar mengajar khususnya mata 

pelajaran IPS. 
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BAB II  

KAJIAN TEORI 

A. Minat Belajar 

1. Pengertian Minat  

Minat merupakan factor yang sangat penting yang ada dalam diri setiap 

manusia. Minat ada dua macam, yaitu minat primitif dan minat budaya. Minat 

primitif timbul dari organisme jasmani pada waktu organisme sadar akan apa yang 

memuaskan kebutuhan tersebut. Minat budaya atau minat social timbul dari tingkatan 

belajar yang tinggi. Minat jenis ini timbul dari hasil pendidikan.17 

Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa minat dapat dikembangkan 

melalui pendidikan dan setiap peserta didik harus memiliki minat terhadap sesuatu 

atau minat terhadap suatu pelajaran karena minat merupakan factor penting setiap 

manusia. 

Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan 

apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Bila mereka melihat bahwa 

sesuatu akan menguntungkan, mereka merasa berminat. Ini kemudian mendatangkan 

kepuasan. Bila kepuasan berkurang, minat pun berkurang.18   

                                                             
17 Henri Guntur Tarigan, dkk, Op.Cit, h.95. 
18Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak (Jakarta: Erlangga), h. 114.  
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Anak tidak dilahirkan lengkap dengan minat. Minat merupakan hasil dari 

pengalaman belajar, minat merupakan hasil dari pengalaman belajar. Jenis pelajaran 

yang melahirkan minat itu kan menentukan seberapa lama minat bertahan dan 

kepuasan yang diperoleh dari minat itu. Untuk mengerti minat berkembang, perlu 

diketahui bukan saja bagaimana minat berkembang, perlu diketahui bukan saja 

bagaimana minat dipelajari, melainkan juga bagaimana berbagai aspek minat 

berkembang.19 

Minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan suatu hal atau aktivitas, 

tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu 

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. Minat tidak dibawa sejak 

lahir, melainkan diperoleh kemudian. 

2. Pengertian Belajar 

Belajar adalah suatu proses perubahan kegiatan, reaksi terhadap lingkungan, 

perubahan tersebut tidak dapat disebut belajar apabila disebabkan oleh pertumbuhan 

atau keadaan sementara seseorang seperti kelelahan atau disebabkan obat-obatan.  20 

Sumadi Suryabrata berpendapat bahwa (1) belajar itu membawa perubahan 

(dalam arti actual maupun potensial), (2) perubahan itu pada pokoknya adalah 

                                                             
19 Ibid, h. 116 
20 Esti Ismawati, Faraz Umaya, Belajar Bahasa di Kelas Awal (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 

1. 
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didapatkannya kecakapan baru, (3) perubahan itu terjadi karena usaha (dengan 

sengaja).21 

Mengembangkan minat terhadap sesuatu pada dasarnya adalah membantu 

siswa melihat bagaimana hubungan antara materi yang diharapkan untuk 

dipelajarinya dengan dirinya sendiri sebagai individu. Proses ini berarti menunjukkan 

pada siswa bagaimana pengetahuan tertentu mempengaruhi dirinya, melayani tujuan-

tujuanya, memuaskan kebutuhan-kebutuhanya. 

Dalam dunia pendidikan, belajar dapat dimaknai sebagai suatu poses yang 

menunjukan adanya perubahan yang sifatnya positif sehingga pada tahap akhirnya 

akan didapat keterampilan, kecakapan, dan pengetahuan baru yang didapat dari 

akumulasi pengalaman dan pembelajaran.22 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan proses 

perubahan. Perubahan yang bersifat positif, dan karena usaha yang kemudian didapat 

keterampilan, kecakapan dan pengetahuan. 

Suyono dan Hariyanto mengemukakan bahwa belajar merupakan suatu 

aktifitas atau proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, 

memperbaiki perilaku, sikap, dan mengokohkan kepribadian.23 

Proses belajar dapat diartikan sebagai tahapan perubahan perilaku kognitif, 

afektif, dan psikomotor yang terjadi dalam diri peserta didik. Perubahan tersebut 

                                                             
21 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), h.232. 
22 Asis Sefuddin, ika Berdiati, Pembelajaran Efektif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Offset, 2014), h.8. 
23 Tutik Rahmawati, Daryanto, Teori Belajar dan Proses Pembelajaran yang Mendidik 

(Yogyakarta: Gava Media, 2015), h.36. 
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bersifat positif dalam arti berorientasi kearah yang lebih maju daripada keadaan 

sebelumnya.24 

Sebagai aktivitas yang berkesinambungan belajar memiliki beberapa unsure 

yang perlu diperhatikan oleh pendidik. Adapun unsure-unsur belajar tersebut sebagai 

berikut: 

a. Tujuan belajar.  
Belajar akan terjadi jika ada tujuan yang ingin dicapai.terpenuhnya tujuan 
belajar diharapkan dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. 
 

b. Kesiapan belajar.  
Proses belajar akan bermakna jika pembelajaran telah memiliki kesiapan 
secara fisik, psikis, dan kesiapan lain berupa pengetahuan dan kemampuan 
untuk melakukan sesuatu. 
  

c. Situasi pendukung 
Belajar harus berlangsung dalam kondisi yang mendukung terjadinya 
kegiatan belajar. Termasuk kedalam unsure ini adalah tempat, alat, bahan, 
dan sumber-sumber belajar. 
 

d. Interpretasi 
Dalam menghadapi situasi belajar, maka peserta didik akan mengadakan 
interpretasi yakni menemukan hubungan antara komponen-komponen 
situasi belajar, menemukan makna dari hubungan antar komponen dan 
menghubungkan dengan kemungkinan uk mencapai tujuan yang menjadi 
kebutuhannya. 
 

e. Respons atau tanggapan 
Berdasarkan hasil interpretasi yang dilakukan, maka peserta didik 
merespon stimulus yang dihadapinya sehingga memberikan gambaran 
apakah akan berhasil mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak berhasil. 
 

f. Konsekuensi 
Jika peserta didik berhasil dalam memenuhi kebutuhan belajarnya, maka 
dia akan senang atau merasa puas. Sebaliknya jika gagal maka mereka 
akan merasa sedih dan tidak puas. Inilah yang dimaksud dengan 

                                                             
24Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.109  



33 
 

konsekuensi. Dengan kata lain belajar akan memberikan konsekuensi 
tertentu bagi peserta didik. 
 

g. Reaksi terhadap kegagalan 
Reaksi peserta didik terhadap kegagalan dalambelajar bisa bermacam-
macam. Kegagalan dapat menimbulkan perasaan sedih, tidak puas, atau 
kecewa dan pada akhirnya menurunkan minat belajar. Tetapi bisa juga 
terjadi sebaliknya yakni kegagalan dapat membangkitkan semangat untuk 
menembus atau tidak mengulangi lagi hal-hal yang diprediksi sebagai 
penyebab kegagalan yang dialaminya.25 

Secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar peserta didik dapat 

dibedakan menjadi tiga macam, yakni: 

a. Factor Internal (factor dari dalam peserta didik), yakni keadaan/kondisi 
jasmani dan rohani peserta didik. 

b. Factor eksternal (factor dari luar peserta didik), yakni kondisi lingkunan di 
sekitar peserta didik. 

c. Factor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya 
belajar peserta didik yang meliputi strategi dan metode yang digunakan 
peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi 
pembelajaran. 

Faktor-faktor diatas dalam banyak hal sering saling berkaitan dan 

mempengaruhi satu sama lain. Dalam hal ini, seorang guru yang kompeten dan 

professional diharapkan mampu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan 

munculnya kelompok peserta didik yang menunjukan gejala kegagalan dengan 

berusaha mengetahui dan mengatasi factor  yang menghambat proses belajar mereka. 

a. Factor internal peserta didik 
Factor yang berasal dari dalam diri peserta didik sendiri meliputi dua 
aspek, yakni: 
1) Aspek fisiologis 

                                                             
25 A. Wahab Jufri, Belajar dan Pembelajaran Sains (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013), 

h.33-34 
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Kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan otot) yang menandai 
tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, dapat 
mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti 
pelajaran. 

2) Aspek psikologis 
Banyak factor yang termasuk aspek psikologis yang dapat 
mempengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan pembelajaran peserta 
didik. Namun, diantara factor-faktor rohaniah peserta didik yang pada 
umumnya dipandang lebih esensial itu adalah sebagai berikut:  
a) Tingkat kecerdasan/inteligensi peserta didik 
b) Sikap peserta didik 
c) Bakat peserta didik 
d) Minat peserta didik 
e) Motivasi peserta didik 

 
b. Factor eksternal peserta didik 

Seperti factor internal peserta didik, factor eksternal peserta didik juga 
terdiri atas dua macam, yakni: 
1) Lingkungan social 

Yang termasuk lingkungan social peserta didik adalah masyarakat dan 
tetangga juga teman-teman sepermainan disekitar perkampungan 
peserta didik tersebut. Lingkungan social yang lebih banyak 
mempengaruhi kegiatan belajar ialah orang tua dan keluarga peserta 
didik itu sendiri. 

2) Lingkungan nonsosial 
Factor-faktor yang termasuk lingkungan nonsosial ialah gedung 
sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga peserta didik dan 
letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang 
digunakan peserta didik. Factor-faktor ini dipandang turut menentukan 
tingkat keberhasilan belajar peserta didik. 
 

c. Factor pendekatan belajar 
Disamping factor-faktor internal dan eksternal peserta didik sebagaimana 
yang telah dipaparkan dimuka, factor pendekatan belajar juga berpengaruh 
terhadap taraf keberhasilan proses belajar peserta didik tersebut.26 
 

 

 

                                                             
26 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.146-156 
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3. Pengertian Minat Belajar 

Minat belajar terdiri dari dua kata yaitu “minat” dan “belajar”. Menurut JP. 

Guilford, “minat belajar dapat diartikan sebagai dorongan-dorongan dari dalam diri 

peserta didik secara psikis dalam mempelajari sesuatu dengan penuh kesadaran, 

ketenangan dan kedisiplinan, sehingga menyebabkan individu secara aktif dan senang 

untuk melakukannya”.27 

Minat dan belajar dapat dipahami bahwa minat belajar adalah kehendak yang 

timbul dalam diri sesorang yang dilandasi oleh pemusatan perhatian dan perasaan 

senang terhadap suatu obyek tertentu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku 

seutuhnya dari suatu pengalaman yang diperoleh oleh setiap individu. 

Untuk dapat melihat keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar, seluruh 

factor-faktor yang berhubungan dengan guru dan peserta didik harus diperhatikan. 

Mulai dari perilaku guru dalam mengajar sampai dengan tingkah laku peserta didik 

sebagai timbal balik dari sebuah hasil pengajaran. 

Tingkah laku peserta didik ketika mengikuti proses belajar mengajar dapat 

mengindikasikan akan ketertarikan peserta didik tersebut terhadap pelajaran itu atau 

sebaliknya, ia merasa tidak tertarik dengan pelajaran tersebut. Ketertarikan peserta 

didik inilah yang merupakan salah satu tanda-tanda minat.28 

                                                             
27 Darwin, Peningkatan Minat Belajar Menggunakan Metode Demonstrasi Pada Pembelajaran 

Matematika Kelas V SDN 17 Mengkatang (Pontianak: Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
2012), h. 4. 

28 Siti Rochiah, “Pengaruh Minat Belajar Siswa Pada Materi Cerita Sejarah Terhadap 
Presentasi Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas VI (Enam) Madrasah Ibtidaiyah Johorejo 
Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal” (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011), h. 
6. 
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Dari uraian diatas dapat diperjelas bahwa tingkah laku peserta didik sangat 

berpengaruh terhadap rasa ketertarikan mereka saat terlaksananya proses belajar.  

Menurut Slameto suatu minat dapat diekspresikan melalui pernyataan 

pernyataan yang menunjukan bahwa anak didik lebih menyukai suatu hal daripada 

hal lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktifitas. 

Anak didik yang memiliki minat terhadap subjek tertentu cenderung untuk memberi 

perhatian yang lebih besar terhadap subjek tersebut. 

Minat terhadap mata pelajaran yang dimiliki seseorang bukan sebagai bawaan 

sejak lahir tetapi dipelajari melalui proses penilaian kognitif dan penilaian afektif 

seseorang yang dinyatakan dalam sikap. Dengan kata lain, jika proses penilaian 

kognitif dan afektif seseorang terhadap objek minat adalah positif maka akan 

menghasilkan sikap yang positif dan dapat menimbulkan minat. 

Djamarah mengungkapkan bahwa minat dapat diekspresikan anak didik 

melalui : 

a. Pernyataan lebih menyukai sesuatu daripada yang lainnya 

b. Partisipasi dalam aktif dalam suatu kegiatan 

c. Memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sesuatu yang lebih besar 

terhadap sesuatu yang diminatinya tanpa menghasilkan yang lain (focus).  
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Setiap anak didik mempunyai minat dan kebutuhan sendiri-sendiri. 

Pengajaran perlu memperhatikan minat dan kebutuhan anak, anak menarik 

perhatiannya, dengan demikian mereka akan sungguh-sungguh dalam belajar.29 

Minat diperoleh melalui suatu proses belajar yang timbul melalui proses 

mengamati suatu objek yang kemudian menghasilkan suatu penilaian-penilaian 

tertentu terhadap objek yang menimbulkan minat seseorang. Penilaian-penilaian 

terhadap objek yang diperoleh melalui proses belajar itulah yang kemudian 

menghasilkan suatu keputusan tentang adanya ketertarikan atau ketidaktertarikan 

seseorang terhadap objek yang dihadapinya. 

Peserta didik yang memiliki minat belajar yang baik dapat dilihat dari indikasi 

dibawah ini: 

a. Diskusi atau memecahkan masalah 
b. Memberikan contoh yang baik 
c. Ada usaha mempelajari bahan pelajaran yang diberikan oleh guru 
d. Bisa bekerja sama dan berhubungan dengan siswa lain 
 

Dengan adanya indikasi diatas guru dapat melihat bagaimana minat belajar 

peserta didik didalam kelas. 

Sikap dan kepribadian yang menarik dan guru pengembang kreativitas akan 

dapat tercermin dari pribadi yang luwes (fleksibel) dan lincah dalam menghadapi 

segala macam kebutuhan, minat, dan kemampuan anak.30 

                                                             
29Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Balajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.115  
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Dari uraian diatas dapat diperjelas bahwa guru merupakan faktor utama dalam 

terlaksananya belajar mengajar dan membantu peserta didik dalam meningkatkan 

minat dan kemampuan dalam belajar. Minat dalam belajar sangat penting, guna 

mendukung kelancaran dalam aktifitas belajar, mudah menghafal pelajaran, mudah 

menyimpan pelajaran dalam otaknya, menumbuhkan perasaan senang dalam belajar 

sehingga dengan minat itu aktifitas belajar dapat berhasil dengan baik. 

Minat belajar memiliki fungsi yang amat penting, dimana denga minat yang 

tinggi, seseorang itu akan dapat belajar sampai batas optimal. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa peserta didik yang 

berminat terhadap pelajaran akan nampak terdorong terus untuk tekun dalam belajar 

agar dapat memahami dan menguasai mata pelajaran yang diajarkan. 

Dengan demikian belajar akan menjadi tenaga penggerak bagi seseorang 

untuk berusaha keras menghapus ketidaktahuannya terhadap objek tertentu, karena 

minat itu pula seseorang akan mampu membangkitkan semangatnya dalam belajar. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
30 Yeni Rachmawati, Euis Kurniati, Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia 

Taman Kanak-Kanak (Jakarta: Kencana, 2012), h.49. 
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4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat 

Minat yang berkembang pada anak karena hal-hal berikut ini. 

a. Minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan mental 

b. Minat bergantung pada kesiapan belajar 

c. Minat diperoleh dari pengaruh budaya 

d. Minat dipengaruhi oleh bobot emosi. 

e. Minat adalah sifat egosentrik di keseluruhan masa anak-anak.31 

Dari uraian diatas dapat diperjelas bahwa factor-faktor diatas sangatlah 

berpengaruh terhadap berkembangnya minat pada peserta didik. minat belajar itu 

dapat berubah, berarti minat itu dapat dipengaruhi oleh sesuatu, karena itu ada usaha 

untuk meningkatkan minat belajar yang artinya berusaha memperbaiki kemauan 

siswa yang nampak kurang baik sehingga menjadi lebih baik.  

5. Ciri-Ciri Minat Anak 

a. Minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental 

b. Minat bergantung pada kesiapan belajar 

c. Minat bergantung pada kesempatan belajar 

d. Perkembangan minat mungin terbatas 

e. Minat dipengaruhi pengaruh budaya 

f. Minat berbobot emosional 

g. Minat itu egosentris32 

                                                             
31 Dalman, Keterampilan Membaca (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), h. 149-150. 
32 Elizabet B. Hurlock, Op.Cit, h. 115 
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Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa minat disemua bidang berubah 

selama terjadi perubahan fisik dan mental, ketidakmampuan fisik dan mental serta 

pengalaman social yang terbatas membatasi minat. Bobot emosional yang tidak 

menyenangkan melemahkan minat dan bobot emosional yang menyenangkan 

memperkuat minatnya. 

B. Pelajaran IPS 

1. Pengertian IPS 

Dua istilah, yaitu pengetahuan dan ilmu pengetahuan ini sering digunakan 

secara bergantian. Pengetahuan, berkenaan dengan hal yang biasa kita ketahui dalam 

kehidupan sehari-hari atau yang oleh Cohen, dkk. Disebut sebagai common-sense 

knowing, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan pengalaman seseorang. 

Ilmu pengetahuan sebagai suatu cabang studi, berkenaan dengan pemerolehan 

prinsip-prinsip umum yang dapat diuji tentang lingkungan alamiah melalui proses 

induksi, deduksi dan uji hipotesis.33 

Jadi pengetahuan adalah segala sesuatu yang telah dikenali atau diketahui, dan 

ilmu pengetahuan berbeda dengan pengetahuan. Ilmu science merupakan aktivitas 

berpikir atau kegiatn olah pikir manusia. 

Istilah “Ilmu Pengetahuan Sosial”, disingkat IPS, merupakan nama mata 

pelajaran di tingkat sekolah dasar dan menengah atau nama program studi di 

                                                             
33 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan (Jakarta: Kencana, 

2015), h.4-5. 
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perguruan tinggi yang identik dengan istilah “social studies” dalam kurikulum 

persekolahan di Negara lain, khususnya di Negara-negara barat seperti Australia dan 

Amerika Serikat. Nama “IPS” yang lebih dikenal social studies di Negara lain itu 

merupakan istilah hasil kesepakatan dari para ahli atau pakar kita di Indonesia dalam 

seminar Nasional tentang Civic Education tahun 1972 di Tawangmangu, Solo. IPS 

sebagai mata pelajaran di persekolahan, pertama kali digunakan dalam Kurikulum 

1975.34 

Menurut Mars dan Martarella Pendidikan IPS merupakan padanan dari Social 

Studies dalam konteks kurikulum di Amerika Serikat. Istilah tersebut pertama kali 

digunakan di AS pada tahun 1913 mengadopsi nama lembaga Social Studies yang 

mengembangkan kurikulum di AS.35 

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu 

social, seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hokum, dan budaya. Ilmu 

Pengetahuan Sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena social yang 

mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu-ilmu 

social. IPS atau studi social merupakan  bagian dari kurikulum sekolah yang 

diturunkan dari isi materi cabang-cabang ilmu-ilmu social.36 

                                                             
34 Sapriya, Pendidikan IPS (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), h.19. 
35 Etin Solihatin, Raharjo, Cooperative Learning Analisis Model Pembelajaran IPS (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2011), h. 14. 
36 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 171.  
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

merupakan berbagai ilmu-ilmu social yang termasuk kedalam bagian dari kurikulum 

sekolah. 

 

Bagan 1. Keterpaduan Cabang Ilmu Pengetahuan Sosial 

Hakikat IPS adalah telaah tentang manusia dan dunianya. Manusia sebagai 

makhluk social selalu hidup bersama dengan sesamanya. Dengan kemajuan teknologi 

pula sekarang ini orang dapat berkomunikasi dengan cepat dimanapun mereka berada 

melalui handphone dan internet.37 

                                                             
37 Rudy Gunawan, Pendidikan IPS Filosofi, Konsep, dan Aplikasi (Bandung: cv Alfabeta, 

2013), h.17. 
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Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa teknologi dapat menyambungkan 

komunikasi, karena saat ini teknologi sudah sangat berkembang. Dan manusia 

merupakan makhluk social yang hidup bersama dan memerlukan komunikasi. 

Menurut Somentri Pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari 

disiplin ilmu-ilmu social dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang 

diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan 

pendidikan.38 Kosasi Djahiri menyatakan bahwa IPS adalah merupakan ilmu 

pengetahuan yang memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang ilmu social dan 

ilmu lainnya serta kemudian diolah berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan dan 

dedikatif untuk dijadikan program pengajaran pada tingkat persekolahan.39 

Salah satu program pengajaran dijenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) 

yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). IPS memfokuskan kajiannya kepada hubungan 

social dan proses membantu pengembangan kemampuan dalam hubungan tersebut. 

Pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dikembangkan melalui kajian ini 

ditujukan untuk mencapai keserasian dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat. 

                                                             
38 Sapriya, Op. Cit, h. 11. 
39 Hastin Andi Nurdin, Meningkatkan Hasil Belajar Dalam Mata Pelajaran IPS Berbantukan 

Media Gambar Pada Siswa Kelas V di SDN Inpres Bobolon (Program Guru Dalam Jabatan, Vol. 5), h. 
36. 
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Pendidikan IPS sudah lama dikembangkan dan dilaksanakan dalam kurikulum-

kurikulum Indonesia, khususnya pada jenjang pendidikan dasar.40 

Ilmu pengetahuan social menumbuhkan kesadaran terhadap lingkungan, 

membantu siswa mengenal dan memahami manusia sebagai anggota masyarakat. Hal 

ini hanya akan tumbuh apabila proses belajar melibatkan anak dengan lingkungan 

sebagai sumber belajar.41  

2. Tujuan IPS 

Kurikulum 2004 untuk pendidikan dasar menyatakan bahwa, pengetahuan 

social bertujuan untuk: 

a. Mengajarkan konsep-konsep sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, dan 

kewarganegaraan, pedagogis dan psikologis. 

b. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, inkuiri, memecahkan 

masalah, dan keterampilan social. 

c. Membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai social. 

Sejalan dengan tujuan tersebut, tujuan pendidikan IPS menurut Nursid 

Sumaatmaja adalah “membina anak didik menjadi warga Negara yang baik, yang 

memiliki pengetahuan, dan kepedulian social yang berguna bagi dirinya serta bagi 

masyarakat dan Negara” sedangkan secara rinci Oemar Hamalik merumuskan tujuan 

                                                             
40 Ressa Arsita Sari, Hubungan Minat Belajar Dengan Hasil Belajar IPS di SD Gugus 1 

Kabupaten Kapahiang (Bengkulu: Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Bengkulu, 2014),  h. 4-5. 

41 Etin Solihatin, Op. Cit, h. 130. 
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pendidikan IPS berorientasi pada tingkah laku para siswa, yaitu (1) pengetahuan dan 

pemahaman, (2) sikap hidup belajar, (3) nilai-nilai social dan sikap, (4) 

keterampilan.42  

Tujuan pendidikan IPS adalah mengembangkan kemampuan peserta didik 

dalam menguasai disiplin ilmu-ilmu social untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

lebih tingggi. Awan mutakin juga menjelaskan tujuan pembelajaran IPS disekolah 

adalah: (1) memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau 

lingkungannya, melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan 

masyarakat; (2) mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan 

metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu social yang kemudian dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah-masalah social; (3) mampu mengggunakan model-model dan 

proses berpikir serta membuat keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang 

berkembang di masyarakat; (4) menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-

masalah social, serta mampu membuat analisis yang kritis, selanjutnya mampu 

mengambil tindakan yang tepat; dan (5) mampu mengembangkan berbagai potensi 

sehingga mampu membangun diri sendiri agar survive yang kemudian bertanggung 

jawab membangun masyarakat. 

Tujuan pendidikan IPS di atas pada intinya diarahkan pada proses 

pengembangan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah social yang terjadi 

di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan 

                                                             
42 Rudy Gunawan, Op. Cit, h. 18. 
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yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik 

yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat.43  

Pada dasarnya tujuan dari pendidikan IPS adalah untuk mendidik dan 

memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai 

dengan bakat, minat, kemampuan dan lingkungannya, serta berbagai bekal bagi siswa 

untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.44 

Dari uraian diatas dapat didimpulkan bahwa tujuan pendidikan IPS dapat 

mengembangkan kemampuan, terampil dan membina peserta didik menjadi warga 

Negara yang baik dan memiliki pengetahuan. 

C. Metode NHT 

1. Pengertian Metode NHT 

Menurut Garge metode pembelajaran adalah berbagai jenis komponen dalam 

lingkungan siswa yang dapat menstimulus siswa untuk belajar. Sementara itu, Briggs 

berpendapat bahwa metode adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta 

menstimulus siswa untuk belajar. Untuk itu dalam pembelajaran diperlukan metode 

yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa.45 

                                                             
43 Ahmad Susanto, Op. Cit, h. 10-11. 
44 Etin Solihatin, Raharjo, Op. Cit, h. 15. 
45 Mauludin Sigani, Bonifasius Saneba, Hasdin, “Meningkatkan Minat Belajar Siswa Melalui 

Penerapan Metode Diskusi Pada Pembelajaran PKn di Kelas IV SDN Koyobunga” (Tadulako: 
Program Guru Dalam Jabatan Universitas Tadulako, Vol. 5), h. 109. 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran sangat 

berpengaruh pada proses belajar mengajar dan berpengaruh pada peserta didik untuk 

meningkatkan rasa ketertarikannya pada pelajaran, karena itu guru harus menyiapkan 

metode apa yang digunakan pada pembelajaran untuk meningkatkan rasa ketertarikan 

peserta didik saat terlaksananya proses belajar mengajar.  

NHT singkatan dari Numbered Heads Together atau Kepala Bernomor 

Struktur. Model ini dapat dijadikan alternative variasi model pembelajaran dengan 

membentuk kelompok heterogen, setiap kelompok beranggotakan 3-5 siswa, setiap 

anggota memiliki satu nomor.46 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa metode NHT ini merupakan 

pembagian kelompok dan berdiskusi, setiap anggota memiliki nomor masing-masing. 

Dan peserta didik berpikir bersama. 

Menurut Agus Suprijono pembelajaran dengan menggunakan metode 

Numbered Heads Together diawali dengan Numbering. Guru membagi kelas menjadi 

kelompok-kelompok kecil. Pada kesempatan ini tiap-tiap kelompok menyatukan 

kepalanya “Heads Together” berdiskusi memikirkan jawaban atas pertanyaan dari 

guru.47 

                                                             
46 Imas Kurniasih, Berlin Sani, Ragam Pengembangan Model Pembelajaran (Jakarta: Kata 

Pena, 2015), h.29. 
47 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2015), h.111. 
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Menurut Ibrahim Pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Heads Together 

(NHT) adalah model pembelajaran yang dirancang untuk mempengaruhi pola 

interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik serta 

mengedepankan kepada aktivitas peserta didik dalam mencari, mengolah dan 

melaporkan informasi dari beberapa sumber belajar yang akhirnya untuk 

dipresentasikan di depan kelas.48 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa metode NHT ini memberikan 

kesempatan pada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan 

jawaban yang paling tepat dan menuntut siswa untuk mampu bertanggung jawab baik 

secara individu maupun kelompok. 

2. Langkah-Langkah Metode NHT 

Adapun langkah-langkah metode pembelajaran NHT. 

a. Persiapan 
Dalam tahap ini guru memperasiapkan rancangan pelajaran dengan membuat 
scenario pembelajaran, lembar kerja yang sesuai dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe NHT. 
 

b. Pembentukan kelompok 
Dalam pembentukan kelompok disesuaikan dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe NHT. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang 
beranggotakan 3-5 orang siswa. Guru member nomor kepada setiap siswa 
dalam kelompok dan nama kelompok yang berbeda. 
 

c. Tiap kelompok harus memiliki buku paket atau buku panduan 

                                                             
48 Errys Dwi Susilo, “Efektivitas Penerapan Strategi Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered 

Heads Together (NHT) Mata Pelajaran IPS Materi Keragaman Bentuk Muka Bumi, Proses 
Pembentukan, dan Pengaruhnya Terhadap kehidupan Kelas VII di SMP Al Islam Kartasura” 
(Surakarta: Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2015), h. 2. 
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Dalam pembentukan kelompok, tiap kelompok harus memiliki buku paket 
atau buku panduan agar memudahkan siswa dalam menyelesaikan LKS atau 
masalah yang diberikan oleh guru. 
 

d. Diskusi masalah 
Dalam kerja kelompok, guru membagikan LKS kepada siswa sebagai bahan 
yang akan dipelajari. Dalam kerja kelompok, setiap siswa berpikir bersama 
untuk menggambarkan dan meyakinkan bahwa tiap orang mengetahui 
jawaban dan pertanyaan yang telah ada dalam LKS atau pertanyaan yang telah 
diberikan oleh guru. 
 

e. Memanggil nomor anggota atau pemberian jawaban 
Dalam tahap ini, guru menyebut satu nomor dan para siswa dari tiap 
kelompok dengan nomor yang sama mengangkat tangan dan menyiapkan 
jawaban kepada siswa di kelas. 
 

f. Memberi kesimpulan 
Guru bersama siswa menyimpulkan jawaban akhir dari semua pertanyaan 
yang berhubungan dengan materi yang disajikan.49 
 

Pendekatan ini dikembengkan oleh Spencer Kagan untuk melibatkan lebih 

banyak siswa dalam mereview materi pelajaran dan mengecek pemahaman mereka 

tentang materi tertentu. dibandingkan dengan mengajukan pertanyaan ke seluruh 

kelas, langkah-langkah berikut ini akan lebih efektif. 

Langkah 1 : Numbering 

Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 
3-5 orang dan tiap-tiap siswa diberi nomor secara berurutan. 

Langkah 2 : Question   

Guru memberikan beberapa tugas yang bervariasi 

Langkah 3 : Heads Together 

                                                             
49 Jumanta  Hamdayama, Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2014), h. 176-177. 
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Peserta didik mendekatkan kepalanya bersama-sama untuk 
meyakinkan bahwa setiap orang dalam kelompok mengetahui jawaban 
pertanyaan atau ide tentang isu yang diberikan. 

Langkah 4 : Answering 

Guru memanggil nomor tertentu dan peserta didik dengan nomor yang 
disebutkan oleh guru pada tiap-tiap kelompok mengangkat tangannya 
dan menjawab pertanyaan dengan keras sehingga semua peserta didik 
dalam kelas dapat mendengarkan apa yang diucapkan.50 

Dengan adanya langkah-langkah dalam menggunakan metode NHT ini untuk 

mempermudah guru saat melaksanakan proses belajar mengajar menggunakan 

metode NHT yang akan dugunakan. 

3. Kelebihan dan Kelemahan Metode NHT 

a. Kelebihan Metode NHT 

1) Dapat meningkatkan prestasi belajar siswa  

2) Mampu memperdalam pemahaman siswa 

3) Mengembangkan rasa ingin tahu siswa 

4) Mengembangkan rasa saling memiliki dan kerjasama 

b. Kekurangan Metode NHT 

1) Apabila pada satu nomor kurang maximal mengerjakan tugasnya, tentu 

saja mempengaruhi pekerjaan pemilik tugas yang lain pada nomor 

selanjutnya. 

Model pembelajaran yang digunakan guru merupakan salah satu factor dalam 

meningkatkan minat belajar peserta didik. Penggunaan model pembelajaran secara 

                                                             
50A. Wahab Jufri, Op. Cit, h.128-129.  
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kreatif akan memungkinkan peserta didik untuk lebih baik dan dapat meningkatkan 

hasil belajar mereka. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa menggunakan metode NHT ni 

terdapat kelebihan dan kelemahan. Dengan guru yang kreatif menggunakan metode 

ini minat peserta didik dalam belajar dapat meningkat. 

D. Hasil Penelitian Yang Relevan 

1. Hasil penelitian I Wayan Suwastana yang berjudul Penerapan Pembelajaran 

Melalui Model Kooperatif Numbered Heads Together siswa kelas V SDN No 1 

Tonggolobibi untuk Meningkatkan Prestasi Belajar PKn, pada siklus I hanya 

35,71% atau 5 anak yang tuntas, sedangkan sisanya yaitu 64,29% atau 9 anak 

yang tidak tuntas dalam pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together 

(NHT). Prosentase rata-rata nilai pada siklus I sebesar 63,57% dan nilai rata-rata 

saat pembelajaran 10,71 atau 66,96% sedangkan rata-rata hasil diskusi siswa yaitu 

66,67%. Siklus II dan terbukti berhasil dengan peningkatan prestasi belajar yang 

memuaskan. Seluruh siswa tuntas 100% dari 14 siswa dengan nilai rata-rata tes 

tulis dari 63,57% menjadi 83,57% dan nilai rata-rata aktivitassswa selama 

pembelajaran dari 10,71 atau 66,96% menjadi 14,43 atau 98,18%. Serta nilai rata-

rata diskusi siswa juga meningkat yaitu dari 66,67% menjadi 86,67%. Dan hal itu 

membuktikan ada kerjasama di tiap anggota kelompok. Penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa pelajaran PKn kelas V SDN No 1 
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Tonggolobibi. Hal ini dapat terlihat dari meningkatnya jumlah siswa yang tuntas, 

nilai rat-rata tes tertulis dan nilai rata-rata hasil diskusi dalam pembelajaran setiap 

siklusnya.51 

2. Hasil Penelitian Errys Dwi Susilo yang berjudul Efektifitas Penerapan Strategi 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) Mata Pelajaran 

IPS Materi Keragaman Bentuk Muka Bumi, Proses Pembentukan, dan 

Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Kelas VII di SMP Al Islam Kartasura, nilai 

rata-rata kelas eksperimen pada soal pre test sebesar 73,05 dan nilai post test 

sebesar 87,91 terdapat kenaikan yang signifikan pada kelas eksperimen 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe numbered heads together mengalami 

kenaikan sebesar 14,17%. Rata-rata kelas control pada soal pre test sebesar 70 

dan nilai post test sebesar 81,25 mengalami kenaikan sebesar 11,25%.52    

3. Hasil penelitian Sriwinda Mana’a, Bonifasius Saneba, Anthonius Palimbong yang 

berjudul Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Dengan 

Menggunakan Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together di Kelas 

IV SDN Lalong Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan, 

hasil belajar siswa dapat dilihat melalui daya serap, ketuntasan belajar, dan post 

test siswa. Daya serap yang diperoleh siswa pada siklus I untuk LKS yakni 

dengan nilai rata-rata 66,29 sedangkan untuk post test dengan rata-rata 68,45. 

                                                             
51 I Wayan Suwastana, “Penerapan Pembelajaran Melalui Model Kooperatif Numbered Heads 

Together Siswa Kelas V SDN No 1 Tonggolobibi Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Pkn” 
(Tadulako: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, 2014), h. 133. 

52 Errys Dwi Susilo, Op. Cit, h. 8-9. 
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Ketuntasan siswa pada siklus I memperoleh nilai yang tidak tuntas. Post test 

siswa pada siklus I memperoleh nilai rata-rata 68,45. Daya serap siswa pada 

siklus II untuk memperoleh nilai rata-rata 1,95 sedangkan pada nilai post test 

memperoleh nilai rata-rata 85,87. Ketuntasan belajar siswa pada siklus II untuk 

LKS dengan jumlah siswa yang tuntas 24 orang persentase ketuntasan 100% 

dengan hasil tuntas. Untuk post test jumlah siswa yang tuntas 24 orang persentase 

ketuntasan 100% dengan hasil tuntas. Post test siswa pada siklus II memperoleh 

nilai rata-rata 85,87 dengan klasifikasi sangat baik.53 

E. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan.54 Berdasarkan pendapat tersebut bahwa hipotesis adalah dugaan 

sementara atau jawaban sementara dari permasalahan dalam suatu penelitian yang 

kebenarannya akan di buktikan berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Dalam penelitian 

ini penulis mengajukan hipotesis tindakan yaitu : 

Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Numbered Heads Together 

(NHT) Dapat Meningkatkan Minat Belajar Peserta Didik Kelas VB Bandar Lampung 

Mata Pelajaran IPS 

                                                             
53 Sriwinda Mana’a, Bonifasius Saneba, Snthonius Palimbong, Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Pada Pembelajaran IPS Dengan Menggunakan Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads 
Together di Kelas IV SDN Lalong Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan. 
Tadaluko: Fakultas Kegururan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tasulako, vol. 3), h. 10-11. 

54Sugiyono, Op. Cit, h. 64. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan tidak lepas dari ilmu tentang penelitian yang sudah 

dicoba dan diatur menurut aturan serta urutan secara menyeluruh dan sistematis. 

Metode berasala dari bahasa Yunani: methodos yang berarti cara atau jalan. Jadi 

metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran 

yang diperlukan bagi penggunanya, sehingga dapat memahami obyek sasaran yang 

dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan.55 

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh 

kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Di dalam penelitian dikenal 

adanya beberapa macam teori untuk menerapkan salah satu metode yang relevan 

terhadap permasalahan tertentu.56  

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. secara umum 

tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan 

pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data 

yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui.pembuktian berarti 

data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan 

                                                             
55 P,  Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2011), h. 1 
56Ibid, h. 2 
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terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan pengembangan berarti 

memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.57 

Penelitian Tindakan Kelas atau PTK (Classroom Action Research) memiliki 
peranan yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan mutu 
pembelajaran apabila diimpelementasikan dengan baik dan benar. 
Diimplementasikan dengan baik, artinya pihak yang terlibat dalam PTK (guru) 
mencoba dengan sadar mengembangkan kemampuan dalam mendeteksi dan 
memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam pembelajaran di kelas melalui 
tindakan bermakna yang diperhitungkan dapat memecahkan masalah atau 
memperbaiki situasi dan kemudian secara cermat mengamati pelaksanaannya 
untuk mengukur keberhasilannya. Diimplementasikan dengan benar, artinya 
sesuai dengan kaidah-kaidah PTK. Upaya PTK diharapkan dapat menciptakan 
sebuah budaya belajar (learning culture) dikalangan para guru.58  

Pada Awalnya, penelitian tindakan (action research) dikembangkan dengan 

tujuan untuk mencari penyelesaian terhadap problema social (termasuk pendidikan). 

Menurut Kemmis dan Taggart penelitian tindakan diawali oleh suatu kajian terhadap 

suatu masalah secara sistematis.59  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 

dilakukan secara secara partisipasif. Partsisipasif artinya peneliti dibantu oleh teman 

sejawat yang terlibat secara langsung dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengatasi suatu permasalahan didalam kelas, yaitu kurang aktifnya siswa dalam 

                                                             
57 Subagyo, Op. Cit, h. 3 
58 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi 

Guru, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 41 
59 Didik Komaidi, Wahyu Wijayanti, Panduan Lengkap PTK (Yogyakarta: Sabda Media, 

2011), h. 5 



56 
 

pelajaran IPS. Dengan cara melakukan tindakan diharapkan dapat memperbaiki dan 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembalajaran IPS di kelas.60 

Penelitian tindakan kelas (PTK) adalah penelitian yang dilakukan guna di 

kelas atau di sekolah tempat mengajar, dengan penekanan pada penyempurnaan atau 

peningkatan praktik atau proses dalam pembelajaran. Dalam penelitian tindakan 

kelas, guru dapat melaksanakan penelitian sendiri terhadap proses pembelajaran di 

kelas atau secara kolaboratif bekerjasama dengan guru. Penelitian tindakan kelas 

yang menggunakan pendekatan penelitian diskriptif kualitatif.61 

Pengertian atau istilah penelitian tindakan ini dikenal dengan berbagai nama 

atau sebutan. Ada beberapa sebutan lain penelitian tindakan kelas yang sering 

didengar, antara lain: penelitian partisipatori, penemuan kolanoratif, penelitian 

emansipatori, belajar tindakan, penelitian tindakan kontekstual yang kesemuanya itu 

berada dalam sebuah tema. Secara sederhana dapat diungkapkan bahwa penelitian 

tindakan atau penelitian tindakan kelas adalah belajar sambil bekerja (learning by 

doing). Oleh sebab itu, penelitian ini disebut juga sebagai  learning by doing 

research.62 

Komponen yang terdapat dalam sebuah kelas yang terdapat dijadikan sasaran 
PTK adalah sebagai berikut: 

                                                             
60 Hastin Andi Nurdin, Op. Cit, h. 37 
61 Istiqomah, Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together 

(NHT) dalam Pembelajaran IPS Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V-B SD Al-Ichsan 
Surabaya (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya), h. 2 

62 Punaji Setyosari, Op. Cit, h.81 
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a. Siswa, dapat dicermati obyeknya ketika sedang mengikuti proses 
pembelajaran. 

b. Guru, dapat dicermati ketika yang bersangkutan sedang mengajar atau 
membimbing siswa. 

c. Materi pelajaran, dapat dicermati ketika guru sedang mengajar atau 
menyajikan materi pelajaran yang ditugaskan pada siswa. 

d. Peralatan atau sarana pendidikan, dapat dicermati ketika guru sedang 
mengajar dengan menggunakan peralatan atau sarana pendidikan tertentu. 

e. Hasil pembelajaran yang ditinjau dari tiga ranah (kognitif, afektif, 
psikomotorik), merupakan produk yg harus ditingkatkan melalui PTK. 

f. Lingkungan, dalam PTK bentuk perlakuan atau tindakan yang dilakukan 
adalah mengubah kondisi lingkungan menjadi lebih kondusif. 

g. Pengelolaan, merupakan kegiatan dapat diatur/direkayasa dengan bentuk 
tindakan.63 

 

1. Prosedur Penelitian 

Prosedur kerja dalam penelitian ini merupakan siklus kegiatan yang terdiri 

dari 2 siklus. Masing-masing siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 

dan refleksi yang disajikan pada bagian berikut: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
63 Didik Komaidi, Wahyu Wijayanti, Op.Cit, h.7-8 
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Bagan 2. Model Tahapan-Tahapan Pelaksanaan PTK64 

Pelaksanaan PTK dimulai dengan siklus pertama yang terdiri dari empat 

tahapan. Apabila sudah diketahui letak keberhasilan dan hambatan  yang 

dilaksanakan pada siklus pertama tersebut, guru (bersama peneliti, apabila PTKnya 

tidak dilakukan sendiri oleh guru) menentukan rancangan untuk siklus kedua. 

Kegiatan yang dilakukan pada siklus kedua mempunyai berbagai tambahan perbaikan 

                                                             
64 Suyadi, Panduan Penelitian Tindakan Kelas (Yogyakarta: DIVA Press, 2010), h. 50 
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dari tindakan terdahulu yang tentu saja ditujukan untuk perbaikan berbagai hambatan 

atau kesulitan yang ditemukan dalam siklus pertama. 

2. Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 2 

siklus. Setiap siklus masing-masing 2 kali pertemuan dengan setiap pertemuan 

alokasi waktu adalah 2 x 45 menit. 

3. Sifat Penelitian 

a. Perencanaan 

Perencanaan adalah mengembangkan rencana tindakan yang secara kritis 

untuk meningkatkan apa yang telah terjadi.65 Koufman mengatakan perencanaan 

adalah suatu proyeksi tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan 

absah dan bernilai.66 Perencanaan dalam penelitian ini dibuat berdasarkan realita yang 

ada saat ini, bahwa masih banyak dari peserta didik yang minat belajarnya masih 

rendah pada mata pelajaran IPS sehingga hasil belajar IPS menurun. 

Dalam penelitian tindakan kelas ini diharapkan kita dapat mengetahui 

efektifitas dari penggunaan metode (NHT) untuk mengatasi minat belajar peserta 

didik khususnya kelas VB MIN 9 Bandar Lampung sebagai upaya untuk mencapai 

                                                             
65 Kunandar, Op. Cit, h. 71 
66 Harjanto, Perencanaan Pengajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 2 
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hasil belajar yang maksimal, maka perlu dirumuskan scenario perencanaan sebagai 

berikut: 

1) Diskusi dengan guru kelas untuk menentukan kelas yang akan diteliti. 

2) Observasi kelas VB MIN 9 Bandar Lampung. 

3) Identifikasi permasalahan dalam proses pembelajaran. 

4) Menyusun langkah-langkah pembelajaran. 

5) Menyusun materi pembelajaran yang akan disampaikan. 

6) Mempormulasikan metode yang sesuai. 

7) Membuat alat observasi untuk mengetahui keaktifan dan tingkat  kreatifitas siswa 

dalam proses pembelajaran. 

8) Menyusun alat evaluasi. 

b.  Pelaksanaan 

Pelaksanaan adalah menerapkan apa yang telah direncanakan pada tahap satu, 

yaitu bertindak dikelas. Dalam tahap ini peneliti melaksanakan rencana tindakan 

berdasarkan tahapan rencana yang disusun, dimana rencana tindakan yang akan 

dilaksanakan disusun terdiri dari 2 siklus. Dari tiap siklus yang akan dilaksanakan 

akan tampak kelebihan dan kekurangan dari metode yang digunakan. 
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c. Pengamatan 

Tahap ketiga dalam PTK adalah pengamatan (observing). Prof. Supardi 

menyatakan bahwa observasi yang dimaksud pada tahap III adalah pengumpulan 

data. Dengan kata lain, observasi adalah alat untuk memotret seberapa jauh efek 

tindakan telah mencapai sasaran.67 Instrument yang akan digunakan untuk 

menghimpun data hasil peserta didik adalah dengan memberikan soal yang berkaitan 

dengan materi pada setiap akhir siklus. 

d. Refleksi 

Refleksi adalah mengingat dan merenungkan suatu tindakan persis seperti 

yang telah dicatat dalam observasi. Refleksi berusaha memahami proses, masalah, 

persoalan, dan kendala yang nyata dalam tindakan strategis. 

B. Setting Penelitian dan Karakteristik Subyek Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di MIN 9 Bandar Lampung untuk 

pelajaran IPS kelas VB 

2. Waktu Penelitian 

Rencana waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari tahun 2017 sampai 

dengan selesai di MIN 9 Bandar Lampung 

3. Subyek Penelitian 

                                                             
67 Suyadi, Op. Cit, h. 63 
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Subyek penelitian ini yaitu siswa kelas VB MIN 9 Bandar Lampung yang 

berjumlah 36 siswa, yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 21 siswa 

perempuan. 

C. Rencana Tindakan 

Rencana merupakan langkah awal yang dilakukan oleh peneliti. Kegiatan 

yang dilakukan pada tahap perencanaan tindakan ini, yakni peneliti mempersiapkan 

rencana tindakan berikut ini: 

1. Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

2. Menyiapkan materi IPS untuk siswa kelas V. 

3. Menyiapkan media pembelajaran berupa gambar, dan nomor 

4. Menyiapkan lembar observasi guru dan lembar observasi siswa untuk 

mengetahui keaktifan dan tingkat kreatifitas siswa dalam proses pembelajaran. 

5. Menyiapkan alat evaluasi. 

D. Data dan Cara Pengumpulannya 

Data dan cara pengumpulannya yang digunakan peneliti dalam pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.68  

                                                             
68Sugiyono, Op. Cit, h. 145  
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi partisipan karena penulis 

terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan 

sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber 

data, dan ikut merasakan suka dukanya. 

Metode observasi ini dilakukan oleh peneliti sebagai pelaksana dari kegiatan 

pembelajaran dengan metode NHT dan peserta didik kelas VB MIN 9 Bandar 

Lampung. Teknik ini, penulis gunakan untuk memperoleh gambaran secara umum 

tentang pelaksanaan menggunakan metode NHT untuk meningkatkan minat belajar 

siswa pada mata pelajaran IPS. 

2. Metode Angket 

Metode angket merupakan cara mengumpulkan data melalui pengajuan 

pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada subyek penelitian, responden, atau sumber dan 

jawabanya diberikan secara mandiri. Metode angket digunakan untuk mendapatkan 

data dari variabel terikat yaitu minat belajar siswa. 

3. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa 

catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, legger, agenda, dan 

sebagainya. Dokumentasi berupa dokumen-dokumen baik berupa dokumen primer 

meupun skunder yang menunjang proses pembelajaran di kelas. Metode dokumentasi 
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ini penulis gunakan untuk memperoleh data-data yang tidak diperoleh dengan cara 

observasi dan interview. 

Metode dokumentasi ini penulis gunakan untuk melengkapi data berupa 

bahan-bahan pelengkap untuk melengkapi keterangan-keterangan yang penulis 

butuhkan yaitu sejarah berdirinya MIN 9 Bandar Lampung, sarana dan prasarana, 

absensi peserta didik, dan keadaan peserta didik. 

E. Indikator Keberhasilan 

Pembelajaran dengan menerapkan metode Numbered Heads Together (NHT) 

pada penelitian ini dinyatakan berhasil jika terdapat peningkatan minat belajar siswa 

pada mata pelajaran IPS. Indikator kinerja adalah suatu kriteria yang digunakan untuk 

melihat tingkat keberhasilan dari kegiatan PTK dalam meningkatkan atau 

memperbaiki mutu PBM di kelas, indikator kinerja harus realistic dan dapat diukur.69 

Indikator keberhasilan pada penelitian ini dikatakan berhasil jika terdapat peningkatan minat 

belajar peserta didik mencapai 80% pada siklus terakhir 

F. Analisis Data 

Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas, ada dua jenis data yang dapat 

dikumpulkan oleh peneliti, yakni: 

a. Data kuantitatif (nilai hasil belajar siswa) dapat dianalisis secara deskriptif. 

Dalam hal ini peneliti mengunakan analisis deskriptif. 

                                                             
69Kunandar, Op.Cit, h. 127.  
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b. Data kualititatif, yaitu data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang 

memberi gambaran tentang ekspresi siswa berkaitan dengan tingkat 

pemahaman terhadap suatu mata pelajaran (kognitif), pandangan atau sikap 

siswa terhadap metode belajar yang baru (afektif), aktivitas siswa mengikuti 

pelajaran, perhatian antusias dalam belajar, kepercayaan diri, motivasi belajar, 

dan sejenisnya, dapat dianalisis secara kualitatif. 

Data yang dikumpulkan pada setiap kegiatan observasi dari pelaksanaan siklus PTK 

dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teknik persentase untuk melihat 

kecenderungan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Aktifitas siswa dalam 

PBM dengan menganalisis tingkat keaktifan siswa dalam PBM tesebut. Kemudian 

dikategorikan dalam klasikal tinggi, sedang, dan rendah.70 

 

  

                                                             
70 Ibid, h. 128-129. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya MIN 9 Bandar Lampung 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri sukajawa yang saat ini sudah menjadi Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 9 terlahir sebagai madrasah swasta pada  tahun 1970 yang menempati 

sebuah bangunan yang merangkap mushola. Kemudian pada tahun 1973 dibuatlah 

bangunan khusus dengan sarana prasarana yang sangat sederhana, yang beralamat di jalan 

Imam Bonjol, kemudian tahun 1975 pindah lokasi di Jalan Tamin No 36 sampai saat ini. 

Tercatat sebagai kepala atau pimpinan madarasah pada saat pertama didirikan sampai saat 

ini adalah :  

a. Pada tahun 1970 s/d 1973 dipimpin oleh ibu Salsiah. 

b. Pada tahun 1973 s/d 1975 dipimpin oleh ibu Saman. 

c. Pada tahun 1975 s/d 1977 dipimpin oleh ibu Ifah. 

d. Pada tahun 1977 s/d 1982 dipimpin oleh bapak A. Syamsudin. 

e. Pada tahun 1982 s/d 1986 dipimpin oleh ibu Dra. Rukiah. AS. 

f. Pada tahun 1986 s/d 1995 dipimpin oleh ibu Muzna Alwi. 

g. Pada tahun 1995 s/d 1996 dipimpin oleh ibu Mutmainah. 

h. Pada tahun 1996 s/d 1997 dipimpin oleh Bapak Drs. Thohiri Mukti 

i. Pada tahun 1997 s/d 2003 dipimpin oleh Bapak Abdul Rahman, S.Pd. 

j. Pada tahun  2003 s/d 2006 di pimpin oleh  Bapak  Rifki. 
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k. Pada tahun 2006 s/d 2012 di pimpin oleh  Ibu Hj. Maswidah, S.Pd.I, MM.Pd 

l. 15 Februari  2012 S/d sekarang di pimpin oleh Drs. Hi. Zahirun, M.Pd.I  

 

Visi dan Misi MIN 9 Bandar Lampung yaitu sebagai berikut:  

Visi : Menjadikan Madrasah yang berprestasi dan Populis 

Misi : a. Meningkatkan Profesionalisme Guru  

b. Melaksanakan KBM yang Kondusif  

c. Meningkatkan Kinerja Pegawai dan Semua Komponen Madrasah 

Tujuan dari MIN 9 Bandar Lampung yaitu sebagai berikut: 

a. Menghasilkan Lulusan yang berprestasi dan Islami 

b. Menghasilkan Guru yang Profesional 

Adapun tujuan umum dan tujuan khuhus sebagai berikut 

a. Tujuan Umum 

Meningkatkan mutu penyelenggaraan madrasah yang efektif dan efisiaen, 

serta meningkatkan peranserta masyarakat secara optimal dan mengembangkan 

pembelanjaran aktif, dinamik, menyenangkan dengan pemanpaatan sumberdaya 

lingkungan yang ada. 

b. Tujuan Khusus 

1) Meningkatkan kemampuan-kemampuan individual. 

2) Meningkatkan profesional civitas madrasah dalam mencapai target mutu 

yang ditetapkan. 
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3) Meningkatkan jaringan kerja kemitraan antara madrasah dengan 

masyarakat dan pihak manapun untuk berkontribusi secara optimal dalam 

menyelenggarakan pendidikan dimadrasah  

4) Mengembangkan peran aktif masyarakat terhadap masalah yang dialami 

dalam menuju madrasah madiri dan bermutu kompetitif 

2. Identitas Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 9 Bandar Lampung 

Identitas MIN 9 Bandar Lampung adalah sebagai berikut: 

Nama Madrasah: MIN 9 Bandar Lampung. Alamat Madrasah: Jalan Tamin No 36 

kota Bandar Lampung, propinsi Lampung. Status Madrasah adalah Negeri. Nama 

Kepala Madrasah adalah Drs. Hi. Zahirun, M.Pd.I, tanggal 15 Februari  2012. 

MIN 9 Bandar Lampung memiliki tenaga pengajar yang terstruktur dan 

mempunyai pengalaman sehingga mampu mengajar serta mendidik peserta didik 

yaitu dapat dilihat pada tabel. 

Tabel II. 
Nama-Nama Guru dan Karyawan MIN 9 Bandar Lampung 

No. Nama NIP Jabatan 

1.  Drs. H. Zahirun. S, M.Pd.I 196507051994031005 Kepala Jabatan 

2. Zainab, S.Pd.I 196111091982032001 Guru Madya 

3. Hasanah, S.Pd.I 197102201997032002 Guru Madya 

4. Mariyah, S.Pd.I 196710161992032002 Guru Madya 

5. Choswari, M.Pd.I 197001021997032001 Guru Madya 

6. Reni Yuliani, S.Ag 197207052000122002 Guru Madya 
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7. Pairuz Amalia, S,Pd.I 197303031997032002 Guru Madya 

8. Nillida, S.Pd 196606022005012003 Guru Muda 

9. Hamid, S.Pd.I 197109121998031002 Guru Muda 

10. Misdalela, S.Ag 197208102007012036 Guru Muda 

11. Dian Octavia, S.Pd.I 198210012003122001 TU 

12. Yulianti Piskarini, S.Pd.SD 197807292005012006 Guru Muda 

13. Rodiyah  197001011993032006 TU 

14. Rismadini,S.Pd.I 197907162008042001 Guru Pertama 

15. Samsul Arifin, S.Pd.I 196909092005011002 Guru Pertama 

16. Metri Kurniasih, M.Pd.I  197502232007012019 Guru Pertama 

17. Zulfa Maria, S.Pd.I 198503182009012005 Guru Pertama 

18. Edi Saputra, S.Pd.I 198505012009011003 Guru Pertama 

19. Ansori, S.Pd.I 197807042009101001 TU 

20. Nurmala, S.Ag  197004202014112001 Guru Pertama 

21. Maulana, S.Pd.I  197001062014111001 TU 

22. Pujiharti, S.Pd.I   196808092014112002 TU 

23. Futri Distiana, S.Pd. - GTT 

24. Melviana Agustia Rahma, 
S.Pd.I  

- GTT 

25. Sakdiyah, S.Ag. S.Pd.   - GTT 

26. Siti Sopa Aprida Sari, S.E - GTT 

27. Harjito  - TU 
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28. Amam Farih, M.Pd.I  - GTT 

29. Uuswatun Hasanah, S.Kom. - TU 

30. Tekad  - Penjaga 

 Sumber: Dokumentasi MIN 9 Bandar Lampung 

 

3. Fasilitas, Sarana dan Prasarana MIN 9 Bandar Lampung 

MIN 9 Bandar Lampung juga memiliki sarana ataupun fasilitas yang baik 

sebagai penunjang untuk tercapainya tujuan proses pembelajaran yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel IV. 

Keadaan MIN 9 Bandar Lampung 

No Keadaan/Fasilitas  Keterangan 

1 Air Bersih Ada 

2 Listrik  Ada  

3 MCK Ada 

4 Perumahan, Penjaga Tidak Ada 

5 Meja Kursi Guru/TU/Kepala 24 Stel 

6 Meja Kursi Murid 445 Stel 

7 Jumlah Almari 13 Buah 

8 Jumlah Papan Tulis 6 Buah 

9 Jumlah Papan Statistik 9 Buah 
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10 Jumlah Mesin TIK 2 Buah 

11 Jumlah Komputer 4 Unit 

12 Jumlah Lokal 8 Lokal 

Sumber: Dokumentasi MIN 9 Bandar Lampung 

Berdasarkan tabel diatas, sarana atau fasilitas di MIN 9 Bandar Lampung 

sudah cukup baik, karena telah memiliki fasilitas yang baik sehingga dapat 

menunjang pada saat pembelajaran berlangsung. 

Dari tahun ke tahun MIN 9 Bandar Lampung peserta didik yang mendaftar 

serta sekolah selalu meningkat dan bertambah, sehingga perkembangan pendidikan 

mulai berkembang dan orang tua peserta didik banyak yang berminat untuk 

mendaftarkan sekolah di MIN 9 Bandar Lampung. Keadaan peserta didik yang masuk 

di MIN 9 Bandar Lampung tiga tahun terakhir:  

Tabel V. 

Keadaan Peserta Didik 3 Tahun Terakhir MIN 9 Bandar Lampung 

Tahun Jumlah Peserta Didik Jumlah 
L P 

2012/2013 145 140 285 
2013/1014 186 184 370 
2014/2015 197 244 441 
2015/2016 206 244 450 
Sumber: Dokumentasi MIN 9 Bandar Lampung 

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa di setiap tahunnya peserta didik di MIN 
9 Bandar Lampung terus meningkat. 
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B. Deskripsi Data 

Langkah-langkah yang diambil dalam meningkatan minat belajar peserta didik 

pada mata pelajaran IPS dengan menggunakan model numbered heads together 

(NHT) dikelas VB melalui Penelitian Tindakan Kelas adalah sebagai berikut: 

1. Siklus I 

a. Perencanaan Tindakan 

Kriteria (indikator yang menjadi penanda) untuk menunjukan bahwa yang 

dilakukan telah berhasil dalam dalam menggunakan metode numbered heads together 

(NHT) dapat dilihat secara kuantitatif di lakukan dengan cara menyebar angket. 

Keberhasilan individu pada peserta didik meningkatkan minat belajarnya. Dan secara 

klasikal keberhasilan apabila peserta didik dapat meningkatkan minat belajarnya 

mencapai keberhasilan minimal 80%. 

Pada rencana tindakan siklus I, peneliti dan guru kelas VB langsung 

menggunakan metode NHT. Hal ini dilakukan agar masing-masing peserta didik 

dapat lebih mudah bekerjasama. Siklus I dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali 

pertemuan berkolaborasi antara peneliti dengan guru kelas VB. Kegiatan 

pembelajaran dirancang untuk memberi kemudahan pada peserta didik meningkatkan 

minat belajar mereka. Pada siklus I pertemuan kegiatan belajar mengajar dan 

pertemuan kedua evaluasi belajar dari pertemuan pertama. 

Hal-hal yang dipersiapkan peneliti dalam pembelajaran siklus I adalah 

membuat RPP yang dikembangkan berdasarkan silabus yang di gunakan oleh guru 

kelas VB di MIN 9 Bandar Lampung. Membuat media pembelajaran berupa gambar. 
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Menyiapkan lembar observasi peserta didik untuk mengetahui keaktifan dan tingkat 

kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Menyiapkan angket awal. 

Sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran adalah buku IPS Terpadu 

kelas V SD/MI. sedangkan untuk mengetahui minat belajar peserta didik digunakan 

angket dan instrument penilaian berupa pedoman pengamatan terhadap respon 

masing-masing peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. 

b. Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

1) Pertemuan Pertama 

Tindakan kelas pada siklus I pada pertemuan pertama dilaksanakan pada 

kamis 19 Januari 2017 pukul 07.30-09.50 yang diikuti 36 peserta didik. Pada 

pertemuan pertama ini pelaku tindakan adalah peneliti sebagai guru. Sedangkan guru 

kelas VB mengadakan observasi tindak belajar yang dilakukan oleh peserta didik, 

adapun langkah tindakan yyang dilakukan guru adalah sebagai berikut:  

Pada kegiatan awal guru dan peserta didik masuk ruang kelas tepat waktu, 

guru bersama peserta didik membuka pelajaran dengan berdoa dan mengucapkan 

salam, siswa satu persatu mengaji, guru mengkondisikan kesiapan siswa dan 

mengecek keadiran siswa, sebelum pelajaran dimulai guru mengajak peserta didik 

mengucapkan basmalah, guru menyapa peserta didik dan menanyakan kabar mereka, 

guru mengulas pelajaran sebelumnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memotivasi siswa untuk belajar, guru menginformasikan model pembelajaran yang 

akan digunakan. 
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Kegiatan inti guru memberikan angket awal sebelum materi disampaikan, 

guru menyampaikan isi materi, guru membagi siswa menjadi 6 kelompok, guru 

menyampaikan petunjuk yang harus dilakuak  oleh peserta didik dari masing-masing 

kelompok, selanjutnya kelompok 1 bertanya jawab dengan kelompok lainnya. Setelah 

bertanya jawab selesai guru memberikan angket akhir, guru member kesempatan 

kepada peserta didik untuk bertanya tentang materi yang belum dimengerti peserta 

didik, guru bersama peserta didik bertanya jawab meluruskan kesalah pahaman, 

member penguatan dan penyimpulan.  

Kegiatan akhir guru dan peserta didik bersama-sama membuat kesimpulan 

hasil belajar dari awal sampai akhir. Guru mengingatkan peserta didik untuk 

membaca materi selanjutnya. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya, guru mengajak semua peserta didik mengucapkan hamdalah 

untuk mengakhiri pembelajaran. Guru mengucapkan salam sebelum keluar kelas. 

2) Pertemuan Kedua 

Pelaksanaan tindakan siklus I pada pertemuan kedua ini dilaksanakan pada 

kamis 26 Januari 2017 pukul 07.30-09.50 yang diikuti 36 peserta didik, disini pelaku 

tindakan atau pengajar peneliti sebagai guru. Sedangkan guru kelas VB mengadakan 

observasi tindak mengajar yang dilakukan oleh peneliti dan tindak belajar yang 

dilakukan oleh peserta didik. Adapun proses pembelajaran dilaksanakan dalam waktu 

3x45 menit.     
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Pelaksanaan tindakan pada siklus I pertemuan kedua dilakukan sama seperti 

siklus pertemuan pertama. Adapun langkah-langkah tindakan yang dilakukan oleh 

guru adalah sebagai berikut: 

Pada kegiatan awal guru dan peserta didik masuk ruang kelas tepat waktu, 

guru bersama peserta didik membuka pelajaran dengan berdoa dan mengucapkan 

salam, siswa satu persatu mengaji, guru mengkondisikan kesiapan siswa dan 

mengecek keadiran siswa, sebelum pelajaran dimulai guru mengajak peserta didik 

mengucapkan basmalah, guru menyapa peserta didik dan menanyakan kabar mereka, 

guru mengulas pelajaran sebelumnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memotivasi siswa untuk belajar, guru menginformasikan model pembelajaran yang 

akan digunakan. 

Kegiatan inti guru menyampaikan isi materi, guru membagi siswa menjadi 6 

kelompok, guru menyampaikan petunjuk yang harus dilakuak  oleh peserta didik dari 

masing-masing kelompok, selanjutnya kelompok 1 bertanya jawab dengan kelompok 

lainnya. Setelah bertanya jawab selesai guru memberikan angket akhir, guru member 

kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya tentang materi yang belum 

dimengerti peserta didik, guru bersama peserta didik bertanya jawab meluruskan 

kesalah pahaman, member penguatan dan penyimpulan.  

Kegiatan akhir guru dan peserta didik bersama-sama membuat kesimpulan 

hasil belajar dari awal sampai akhir. Guru mengingatkan peserta didik untuk 

membaca materi selanjutnya. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 



76 
 

pertemuan berikutnya, guru mengajak semua peserta didik mengucapkan hamdalah 

untuk mengakhiri pembelajaran. Guru mengucapkan salam sebelum keluar kelas. 

c. Observasi Tindakan Kelas Siklus I (Pertemuan 1 dan 2) 

Pada tahap ini dilaksanakan observasi terhadap pelaksanaan tindakan yang 

dilakukan peserta didik/guru, untuk mengetahui sejauh mana peran peserta didik. 

Hasil observasi tindakan kelas siklus I, yaitu: 

1. Peserta didik masih kurang kondusif 

2. Peserta didik masih sibuk dengan kegiatannya sendiri 

3. Banyak hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan lagi. 

Namun secara garis besar pembelajaran pada siklus I berlangsung lancar. 

d. Refleksi Terhadap Tindakan Siklus I 

Saat pembelajaran IPS yan menggunakan model pembelajaran Numbered 

Heads Together (NHT), diketahui bahwa peserta didik sudah mulai menunjukan 

sikap-sikap yang mandiri seperti, konsentrasidengan tugas yang diberikan, tetapi 

masih ada peserta didik kurang respon dengan kegiatan pembelajaran dan peserta 

didik masih banyak yang tidak peduli yang menyebabkan suasana belajar menjadi 

tidak kondusif. Ada beberapa tindakan pada siklus I yang perlu disempurnakan pada 

suklus II, peneliti sudah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPP 

meskipun belum sempurna dan masih perlu diperbaiki, berusaha lebih baik dalam 

memotivasi peserta didik untuk lebih aktif. 
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2.  Siklus II 

a. Perencanaan Tindakan 

Pada rencana tindakan siklus II ini merupakan hasil refleksi dari siklus I 

dengan perbaikan pada pelaksanaan metode atau media tetap sama seperti kegiatan di 

siklus I, karena model pembelajaran yang diterapkan adalah model NHT sehingga 

perlahan-lahan akan meningkatkan minat belajar peserta didik. 

Siklus II dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pertemuan berkolaborasi antara 

peneliti dengan guru kelas VB. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberi 

kemudahan pada peserta didik untuk meningkatkan minat belajar mereka. Pada siklus 

I pertemuan kegiatan belajar mengajar dan pertemuan kedua evaluasi belajar dari 

pertemuan pertama. 

Hal-hal yang dipersiapkan peneliti dalam pembelajaran siklus I adalah 

membuat RPP yang dikembangkan berdasarkan silabus yang di gunakan oleh guru 

kelas VB di MIN 9 Bandar Lampung. Membuat media pembelajaran berupa gambar. 

Menyiapkan lembar observasi peserta didik untuk mengetahui keaktifan dan tingkat 

kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Menyiapkan angket akhir. 

Sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran adalah buku IPS Terpadu 

kelas V SD/MI. sedangkan untuk mengetahui minat belajar peserta didik digunakan 

angket dan instrument penilaian berupa pedoman pengamatan terhadap respon 

masing-masing peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. 
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b. Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

1) Pertemuan Pertama 

Pelaksanaan tindakan siklus I pada pertemuan kedua ini dilaksanakan pada 

kamis 02 Februari 2017 pukul 07.30-09.50 yang diikuti 36 peserta didik, disini 

pelaku tindakan atau pengajar peneliti sebagai guru. Sedangkan guru kelas VB 

mengadakan observasi tindak mengajar yang dilakukan oleh peneliti dan tindak 

belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Adapun proses pembelajaran dilaksanakan 

dalam waktu 3x45 menit.     

Pelaksanaan tindakan pada siklus I pertemuan kedua dilakukan sama seperti 

siklus pertemuan pertama. Adapun langkah-langkah tindakan yang dilakukan oleh 

guru adalah sebagai berikut: 

Pada kegiatan awal guru dan peserta didik masuk ruang kelas tepat waktu, 

guru bersama peserta didik membuka pelajaran dengan berdoa dan mengucapkan 

salam, siswa satu persatu mengaji, guru mengkondisikan kesiapan siswa dan 

mengecek keadiran siswa, sebelum pelajaran dimulai guru mengajak peserta didik 

mengucapkan basmalah, guru menyapa peserta didik dan menanyakan kabar mereka, 

guru mengulas pelajaran sebelumnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memotivasi siswa untuk belajar, guru menginformasikan model pembelajaran yang 

akan digunakan. 

Kegiatan inti guru menyampaikan isi materi, guru membagi siswa menjadi 6 

kelompok, guru menyampaikan petunjuk yang harus dilakuak  oleh peserta didik dari 

masing-masing kelompok, selanjutnya kelompok 1 bertanya jawab dengan kelompok 
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lainnya. Setelah bertanya jawab selesai guru memberikan angket akhir, guru member 

kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya tentang materi yang belum 

dimengerti peserta didik, guru bersama peserta didik bertanya jawab meluruskan 

kesalah pahaman, member penguatan dan penyimpulan.  

Kegiatan akhir guru dan peserta didik bersama-sama membuat kesimpulan 

hasil belajar dari awal sampai akhir. Guru mengingatkan peserta didik untuk 

membaca materi selanjutnya. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya, guru mengajak semua peserta didik mengucapkan hamdalah 

untuk mengakhiri pembelajaran. Guru mengucapkan salam sebelum keluar kelas. 

2) Pertemuan Kedua 

Tindakan kelas pada siklus I pada pertemuan pertama dilaksanakan pada 

kamis 09  Februari 2017 pukul 07.30-09.50 yang diikuti 36 peserta didik. Pada 

pertemuan pertama ini pelaku tindakan adalah peneliti sebagai guru. Sedangkan guru 

kelas VB mengadakan observasi tindak belajar yang dilakukan oleh peserta didik, 

adapun langkah tindakan yyang dilakukan guru adalah sebagai berikut:  

Pada kegiatan awal guru dan peserta didik masuk ruang kelas tepat waktu, 

guru bersama peserta didik membuka pelajaran dengan berdoa dan mengucapkan 

salam, siswa satu persatu mengaji, guru mengkondisikan kesiapan siswa dan 

mengecek keadiran siswa, sebelum pelajaran dimulai guru mengajak peserta didik 

mengucapkan basmalah, guru menyapa peserta didik dan menanyakan kabar mereka, 

guru mengulas pelajaran sebelumnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 
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memotivasi siswa untuk belajar, guru menginformasikan model pembelajaran yang 

akan digunakan. 

Kegiatan inti guru menyampaikan isi materi, guru membagi siswa menjadi 6 

kelompok, guru menyampaikan petunjuk yang harus dilakuak  oleh peserta didik dari 

masing-masing kelompok, selanjutnya kelompok 1 bertanya jawab dengan kelompok 

lainnya. Setelah bertanya jawab selesai guru memberikan angket akhir, guru member 

kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya tentang materi yang belum 

dimengerti peserta didik, guru bersama peserta didik bertanya jawab meluruskan 

kesalah pahaman, memberi penguatan dan penyimpulan. Seblum pembelajaran 

berakhir guru memberikan angket akhir.  

Kegiatan akhir guru dan peserta didik bersama-sama membuat kesimpulan 

hasil belajar dari awal sampai akhir. Guru mengingatkan peserta didik untuk 

membaca materi yang sudah dipelajari dirumah, guru mengajak semua peserta didik 

mengucapkan hamdalah untuk mengakhiri pembelajaran. Guru mengucapkan salam 

sebelum keluar kelas. 

c. Observasi Tindakan Siklus II (Pertemuan 1 dan 2) 

pada siklus II ini banyak perkembangan positif yang dicapai peserta didik, peserta 

didik mengalami peningkatan dalam minat belajar pada pembelajaran IPS karena 

setiap pembelajaran peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok yang setiap 

pertemuannya berganti teman kelompoknya, dan mereka memakai kertas dikepala 

seperti ulang tahun, dan mereka senang dalam mengikuti pembelajaran. 
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d. Refleksi Terhadap Tindakan Kelas Siklus II 

Saat pembelajaran IPS yang menggunakan model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT), diketahui bahwa peserta didik sudah mulai menunjukan sikap-sikap 

yang mandiri seperti, konsentrasi dengan tugas yang diberikan, suasana belajar sudah 

kondusif.  

Pembelajaran IPS yang diterapkan dengan model Numbered Heads Together 

(NHT) yang sudah mulai meningkat khususnya pada siklus II dengan rincian minat 

belajarnya tinggi sebanyak 31 orang atau 86 %, minat belajar sedang sebanyak 3 

orang atau 8%, minat belajar rendah sebanyak 2 orang atau 6%. Dengan demikian, 

peneliti cukup puas dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar para peserta didik 

semakin aktif karena dalam empat kali pertemuan mereka mendapatkan pengalaman 

belajar menggunakan model Numbered Heads Together (NHT), hal ini ditunjukan 

dengan peran aktif mereka dalam berbagai hal, mengikuti kegiatan belajar mengajar 

peserta didik terlihat aktif, juga menampakkan rasa gembira dan senang selama 

mengikuti pelajaran. 

C. Analisis Data 

Adapun hasil penelitian tindakan kelas pada siklus I dalam menerapkan model 

pembelajaran Numbered Heads Together adalah sebagai berikut: 
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Tabel VI  
Minat Belajar Ilmu Pendidikan Islam Kelas VB MIN 9 Bandar Lampung 

Pada Siklus I 
No Nama Keadaan Minat 

Belajar 

Nilai % Ket 

1 2 3 4 

1 Ahsan 2 2 1 1 6 38% S 

2 Al Tantowi Rasyid 3 3 3 4 13 82% T 

3 Aimam Muzakki 2 1 1 2 6 38% S 

4 Amelia Putri 2 2 2 1 7 44% S 

5 Azkal Azkia 4 3 3 4 14 88% T 

6 Al Fahri Tio Saputra 2 1 1 2 6 38% S 

7 Aisyah Azzahra 2 1 2 2 7 44% S 

8 Bunga Sandi Aulia 2 1 1 1 5 32% R 

9 Cahaya Ria Aqoba  1 1 1 1 4 25% R 

10 Dhini Aulia Putri 1 1 1 1 4 25% R 

11 Fathimatul Azzahra 2 1 1 2 6 38% S 

12 Fina Amelia 3 3 3 4 13 82% T 

13 Fulfian Perdana 3 3 3 3 12 75% T 

14 Julia Agustina  3 3 3 3 12 75% T 

15 Lulu Saniatul M 4 4 3 3 14 88% T 

16 M. Iniat Arfan Dildar 1 1 1 1 4 25% R 
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17 M. Ikhya Ulumudin 1 1 1 1 4 25% R 

18 M. Daffa Nurohman 1 1 1 1 4 25% R 

19 M. Lakka Saputra 4 3 3 3 13 82% T 

20 Monica Rheananda 4 3 3 3 13 82% T 

21 M. Rizqin Dhifan 2 1 1 2 6 38% S 

22 M. Rama Ardila 1 1 2 2 6 38% S 

23 Naila Az Zahra 3 3 3 4 13 82% T 

24 Rafika Aprilia 3 3 3 3 12 75% T 

25 Robinio Ahmad Mayusta 4 3 3 3 13 88% T 

26 Syaiful Fajarudin 3 3 3 4 13 82% T 

27 Shofiah Salwa Hajiroh 2 1 1 2 6 38% S 

28 Siti Uswatun Hasanah 3 3 3 3 12 75% T 

29 Syahidah Wafa Salsabila 3 3 3 3 12 75% T 

30 Teuku Pasha Andrean Fatir 3 3 3 3 12 75% T 

31 Tia Nursabila 2 2 1 2 7 44% S 

32 Tia Permata Sari 3 3 3 3 12 75% T 

33 Vita Amelia 3 3 3 3 12 75% T 

34 Widhi Risma Putri A 3 3 3 3 12 75% T 

35 Zahra Febi Zilia 3 3 3 3 12 75% T 

36 Zaneta Zunaidi 3 3 3 3 12 75% T 
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Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada tindakan kelas pada 

siklus I ini menunjukan pembelajaran dengan menggunakan model NHT. Pada 

pelakasanaan siklus I dilakukan pembelajaran dengan menggunakan model NHT 

dipadukan dengan menggunakan media, peserta didik mengikuti pembelajaran 

dengan senang dalam belajar. Tetapi masih banyak peserta didik yang kurang focus 

dalam belajar, dan kurang bekerjasama dengan baik. 

Adapun hasil penilaian pada saat Penelitin Tindakan Kelas kelas Kelas (PTK) 

setelah menggunakan model pembelajaran Numbered Heads Together pada siklus II 

yaitu sebagai berikut: 
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Tabel VII 
Minat Belajar Ilmu Pendidikan Sosial Peserta Didik Kelas VB MIN 9 Bandar Lampung 

Pada setiap siklus II 
No Nama Keadaan Minat 

Belajar 

Nilai % Ket 

1 2 3 4 

1 Ahsan 3 3 3 3 12 75% T 

2 Al Tantowi Rasyid 3 3 3 4 13 82% T 

3 Aimam Muzakki 3 3 3 3 12 75% T 

4 Amelia Putri 3 3 3 3 12 75% T 

5 Azkal Azkia 4 4 3 4 15 94% T 

6 Al Fahri Tio Saputra 3 3 3 3 12 75% T 

7 Aisyah Azzahra 3 3 3 4 13 82% T 

8 Bunga Sandi Aulia 3 3 3 3 12 75% T 

9 Cahaya Ria Aqoba  2 1 1 2 6 38% S 

10 Dhini Aulia Putri 1 1 1 1 4 25% R 

11 Fathimatul Azzahra 3 3 3 3 12 75% T 

12 Fina Amelia 3 3 3 3 12 75% T 

13 Fulfian Perdana 3 3 3 3 12 75% T 

14 Julia Agustina  4 3 3 3 13 82% T 

15 Lulu Saniatul M 4 4 3 4 15 94% T 

16 M. Iniat Arfan Dildar 2 2 2 2 6 38% S 
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17 M. Ikhya Ulumudin 1 1 1 1 4 25% R 

18 M. Daffa Nurohman 3 2 2 2 7 44% S 

19 M. Lakka Saputra 4 3 3 4 14 88% T 

20 Monica Rheananda 3 3 3 4 13 82% T 

21 M. Rizqin Dhifan 3 3 3 3 12 75% T 

22 M. Rama Ardila 3 3 3 3 12 75% T 

23 Naila Az Zahra 4 3 3 4 14 88% T 

24 Rafika Aprilia 3 3 3 3 12 75% T 

25 Robinio Ahmad Mayusta 3 3 3 4 13 82% T 

26 Syaiful Fajarudin 4 3 3 4 14 88% T 

27 Shofiah Salwa Hajiroh 3 3 3 3 12 75% T 

28 Siti Uswatun Hasanah 4 3 3 4 14 88% T 

29 Syahidah Wafa Salsabila 4 4 3 3 14 88% T 

30 Teuku Pasha Andrean Fatir 3 3 3 3 12 75% T 

31 Tia Nursabila 3 3 3 3 12 75% T 

32 Tia Permata Sari 4 3 3 3 13 82% T 

33 Vita Amelia 3 3 3 3 12 75% T 

34 Widhi Risma Putri A 4 3 3 3 13 82% T 

35 Zahra Febi Zilia 3 3 3 3 12 75% T 

36 Zaneta Zunaidi 3 4 3 4 14 88% T 
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Pada siklus II, ternyata melalui pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran Numbered Heads Together peserta didik semakin menunjukan adanya 

peningkatan minat belajar pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Peserta 

didik sudah mulai focus dalam belajar, dan bekerjasama dengan baik. 

Adapun peningatan minat belajar mata pelajaran Ilmu Pendidikan Sosial 

peserta didik kelas VB MIN 9 Bandar Lampung dalam setiap siklusnya dapat dilihat 

dalam tabel dibawah ini: 

Tabel VIII 
Peningkatan Minat Belajar Ilmu Pendidikan Sosial 

Pada Setiap Siklus 
No Kegiatan Keadaan Minat Belajar 

Tinggi % Sedang % Rendah % 

1 Pra Suvey 5 14% 20 55% 11 31% 

2 Siklus I 20 55% 10 28% 6 17% 

3 Siklus II 31 86% 3 8% 2 6% 

 
Gambar 1 

Grafik Data Minat Belajar Peserta Didik Kelas VB Pada Mata Pelajaran IPS 
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Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa peneraan model pembelajaran 

Numbered Heads Together dapat meningkatkan minat belajar Ilmu Pendidikan Sosial 

peserta didik kelas VB MIN 9 Bandar Lampung, hal ini dapat dilihat tabel diatas 

yang menunukan bahwa pada pra survey pada peserta didik yang minat belajarnya 

tinggi sebanyak 5 orang atau 14%, minat belajarnya sedang sebanyak 20 orang atau 

55%, minat belajarnya rendah sebanyak 11 atau 31%. Kemudian meningkat pada 

siklus I peserta didik yang minat belajarnya tingi sebanyak 20 orang atau 55%, minat 

belajar Sedang sebanyak 10 orang atau 28%, minat belajar rendah sebanyak 6 orang 

atau 17%. Pada siklus II terjadi peningkatan yaitu peserta didik yang minat belajarnya 

tinggi sebanyak 31 orang atau 86 %, minat belajar sedang sebanyak 3 orang atau 8%, 

minat belajar rendah sebanyak 2 orang atau 6%. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisis data membuktikan bahwa 

menggunakan model Numbered Heads Together (NHT) pada mata pelajaran IPS di 

kelas VB MIN 9 Bandar Lampung dapat disimpulkan bahwa: Dengan menggunakan 

model Numbered Heads Together (NHT) pada mata pelajaran IPS meningkatkan 

minat belajar peserta didik dikelas VB MIN 9 Bandar Lampung. Hal ini dapat dilihat 

dari indikasi minat belajar pada setiap siklus, yaitu pada pra survey pada peserta didik 

yang minat belajarnya sangat tinggi sebanyak 5 orang atau 14%, minat belajarnya 

sedang sebanyak 20 orang atau 55%, minat belajarnya rendah sebanyak 11 atau 31%. 

Kemudian meningkat pada siklus I peserta didik yang minat belajarnya tingi 

sebanyak 20 orang atau 55%, minat belajar Sedang sebanyak 10 orang atau 28%, 

minat belajar rendah sebanyak 6 orang atau 17%. Pada siklus II terjadi peningkatan 

yaitu peserta didik yang minat belajarnya tinggi sebanyak 31 orang atau 86 %, minat 

belajar sedang sebanyak 3 orang atau 8%, minat belajar rendah sebanyak 2 orang atau 

6%. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model 

Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan minat belajar peserta didik 

pada mata pelajaran IPS di kelas VB MIN 9 Bandar Lampung. 

B. Saran 

 Saran-saran yang dapat diberikan kepada beberapa pihak, baik pihak siswa, 

guru maupun pihak sekolah, diantaranya sebagai berikut : 

1. Saran kepada guru 

 Disarankan bagi guru agar dapat menerapkan model pembelajaran Numbered 

Heads Together (NHT) dalam pembelajaran IPS sebab hasil penelitian 

menunjukan bahwa model NHT dapat meningkatkan minat belajar peserta 

didikakan tetapi, guru harus benar-benar mengkondisikan peserta didik dengan 

baik dan terencana sehingga penerapan model NHT benar-benar tercapai. 

2. Saran kepada peserta didik 

 Disarankan kepada peserta didik agar dalam pembelajaran IPS yang 

menggunakan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dapat lebih 

serius dan seksama sebab model NHT akan sangat membantu daya pikir kritis 

peserta didik. 
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C. Penutup 

Alhamdulilah, dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT karena berkat 

rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya serta kerja keras yang penulis lakukan, 

skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Masih terdapat kekurangan dalam 

penulisan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran kepada 

pembaca dan penguji untuk perbaikan-perbaikan yang bersifat membangun. Semoga 

skripsi ini dapat memberikan manfaat.  

Akhirnya, atas bimbingan yang telah diberikan dengan tulus dan ikhlas 

penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Allah SWT 

memberikan rahmat dan ridha-Nya. Amin ya rabbal alamin. 
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Lampiran 1 

Daftar Peserta Didik Kelas VB Semester II MIN 9 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2016-2017 

NO NAMA PESERTA DIDIK KETERANGAN 
P L 

1. Ahsan  L 
2. Al Tantowi Rasyid  L 
3. Aiman Muzakki  L 
4. Amelia Putri P  
5. Azkal Azkia  L 
6. Al Fahri Tio Saputra  L 
7. Aisyah Azzahra P  
8. Bunga Sandi Aulia H P  
9. Cahaya Ria Aqoba P  
10. Dhini Aulia Putri P  
11. Fathimatul Azzahra P  
12. Fina Amelia P  
13. Fulfian Perdana  L 
14. Julia Agustina P  
15. Lulu saniatul M P  
16. M. Iniat Arfan Dildar  L 
17. M. Ikya Ulumiddin  L 
18. M. Daffa Nurohman  L 
19. M. Lakka Saputra  L 
20. Monica Rheananda P  
21. M. Rizqin Dhifan  L 
22. M. Rama Ardila  L 
23. Naila Az zahra P  
24. Rafiqa Aprilia P  
25. Robinio Ahmad Mayusta  L 
26. Syaiful Fajarudin  L 
27. Shofiah Salwa Hajiroh P  
28. Siti Uswatun Hasanah P  
29. Syahidah Wafa Salsabila P  
30. Teuku Pasha Andrean Fatir  L 
31. Tia Nursabila P  
32. Tia Permata Sari P  
33. Vita Amelia P  
34. Widhi Risma Putri A P  
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35. Zahra Febi Zilia P  
36. Zaneta Zunaidi P  

JUMLAH 21 15 
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Lampiran 2 

LEMBAR OBSERVASI 

No.  Aspek Indikator 
1 Meningkatkan minat belajar peserta didik 

pada mata pelajaran IPS dengan model 
Numbered Heads Together (NHT) dikelas 
VB MIN 9 Bandar Lampung 

a. Guru mempersiapkan bahan 
pembelajaran 

b. Guru mempersiapkan model 
pembelajaran dan angket 
yang akan digunakan 

c. Guru memberi petunjuk dan 
memberi kesempatan kepada 
peserta didik untuk 
memperhatikan model 
pembelajaran yang akan 
digunakan 

d. Guru membagi peserta didik 
kedalam kelompok yang 
beranggotakan 3 sampai 5 
orang secara heterogen, 
kemudian setiap anggota 
diberi nomor 

e. Guru mengajukan sebuah 
pertanyaan kepada peserta 
didik sesuai dengan materi 
yang dipelajari 

f. Peserta didik menyatukan 
pendapatnya terhadap 
jawaban dari pertanyaan 
yang telah diajukan oleh 
guru 

g. Guru memanggil satu nomor 
tertentu, kemudian peserta 
didik yang nomornya sesuai 
mengacungkan tangannya 
dan mencoba untuk 
menjawab pertanyaan 

h. Setelah selesai guru 
memberikan kesimpulan 
tentang materi yang telah 
dipelajari 
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Lampiran 3 

Jadwal Pelaksanaan Pembelajaran 

No  Tanggal Kegiatan yang dilaksanakan 
1  12 Januari 2017 Bertemu dengan guru dan kepala sekolah untuk mendiskusikan 

jadwal pelaksanaan pembelajaran 
2 19 Januari 2017  Pertemuan 1 siklus 1 
3 26 Januari 2017 Pertemuan 2 siklus 1 
4 02 Februari 2017 Pertemuan 1 siklus 2 
5 O9 Februari 2017 Pertemuan 2 siklus 2 
 

  



101 
 

Lampiran 4 

BentukInstrumenPenilaianObsevasi/Pengamatan 

 Mengamati pelaksanaan selama proses pembelajaran berlansung dengan 
menggunakan lembar observasi terkait dengan proses pembelajaran. 

No Nama Aspek Penilaian Skor Nilai % Ket 
1 2 3 4 

1 Ahsan        
2 Al TantowiRasyid        
3 AimanMuzakki        
4 Amelia Putri        
5 AzkalAzkia        
6 Al FahriTioSaputra        
7 AisyahAzzahra        
8 Bunga Sandi Aulia H        
9 CahayaRiaAqoba        
10 DhiniAuliaPutri        
11 FathimatulAzzahra        
12 Fina Amelia        
13 FulfianPerdana        
14 Julia Agustina        
15 Lulu saniatul M        
16 M. IniatArfanDildar        
17 M. IkyaUlumiddin        
18 M. DaffaNurohman        
19 M. LakkaSaputra        
20 Monica Rheananda        
21 M. RizqinDhifan        
22 M. Rama Ardila        
23 NailaAzzahra        
24 RafiqaAprilia        
25 Robinio Ahmad Mayusta        
26 SyaifulFajarudin        
27 ShofiahSalwaHajiroh        
28 SitiUswatunHasanah        
29 SyahidahWafaSalsabila        
30 Teuku Pasha AndreanFatir        
31 Tia Nursabila        
32 Tia Permata Sari        
33 Vita Amelia        



102 
 

34 WidhiRismaPutri A        
35 Zahra FebiZilia        
36 ZanetaZunaidi        
 

Keterangan*: 

5. Diskusi atau memecahkan masalah 
6. Memberikan contoh yang baik 
7. Ada usaha mempelajari bahan pelajaran yang diberikan oleh guru 
8. Bisa bekerja sama dan berhubungan dengan siswa lain 

 

Keterangan**:    Keterangan***: 

Baik Sekali = 4   Tinggi  = 71-100 

Baik  = 3   Sedang  = 34-70 

Cukup  = 2   Rendah = 0-33 

Kurang = 1    

 

Keterangan : 

JumlahNilai = �����
������������

 x 100 

 

 

 

 


