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ABSTRAK 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED 

HEAD TOGETHER TERHADAP HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN 

PKN SISWA KELAS V DI MIN 2 BANDAR LAMPUNG  

 

 

Oleh 

 

MEREN KANTI NOER 

 

 

 Masalah dalam penelitian ini adalah rendah nya hasil belajar peserta didik 

yang salah satunya terjadi karena penerapan model pembelajaran yang kurang tepat 

seperti pembelajaran yang masih cendrung berpusat pada pendidik sehingga peserta 

didikk kuraang aktif dala proses pembelajaran. Tujuan yang ingin di capai dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran 

Numbered Head Together terhadap hasil belajar mata pelajaran PKN siswa kelas V di 

MIN 2 Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

quasi experiment (eksperimen semu) dengan desain Pretest Posttet Control Group 

Design. Sampel diambil dengan teknik nonprobabilitas Sampling. Subjek penelitian 

sebanyak 80 siswa yang terbagi atas 2 kelas. Kelas VA sebagai kelas eksperimen dan 

kelas VB sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

mengunakan tes dan dokumentasi. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa perhitungan diperoleh thitung yang 

diperoleh nilai sebesar 6,459, kemudian nilai tersebut dibandingkan dengan ttabel pada 

taraf signifikan 5% diperoleh angka 0,312 dan terlihat bahwa thitung > ttabel atau 6,459 > 

0,312. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe numbered head together berpengaruh terhadap hasil 

belajar PKN pada peserta didik kelas V MIN 2 Bandar Lampung.  

 

Kata Kunci:  Model Pembelajaran, Numbered Head Together, Hasil Belajar                   

PKN 
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MOTTO 

 

 

لِمم  يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشعُىبًا َوقَبَائَِل ِلتََعاَرفُىا إِنَّ أَكْ  َِ  َ ْْقَاُكْم إِنَّ َّللَّ ِ أَ ََ َّللَّ ْن ِِ ْم  ُُ َرَم

الحجرات  َخبِمر 

 

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-

suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di 

antara kamu ialah orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Mengenal.” 

 (QS. Al- Hujarat: 13)
1
 

 

 

 

 

  

                                                             
1
.  Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta: cipta bagus segara, 2013 
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    BAB I 

PENDAHULUAN 

A.Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan kegiatan menimba ilmu dalam kehidupan 

manusia  yang dilakukan sepanjang hayat, melalui pendidikan, manusia  

mengembangkan potensi yang dimiliki untuk mencapai kehidupan yang lebih 

baik. Hal ini sesuai dengan undang –undang sistem pendidikan nasional pasal 

3 nomor 20 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa:  

Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kretaif, 

sehat jasmani, dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta 

bertanggung jawab. 

 

Tujuan pendidikan di atas dapat di capai melalui proses pendidikan 

yang baik. Hal ini menyatakan bahwa “Pendidikan pada hakikatnya adalah 

suatu ikhtiar untuk merubah manusia ke arah yang lebih baik, dan intinya dari 

perubahan diri manusia yang dimaksud adalah perubahan nilai. Dengan 

demikian inti dari pendidikan pada dasarnya adalah nilai”.
2
 maka dengan 

adanya pendidikan diharapkan manusia dapat berinteraksi terhadap makhluk 

lain nya dan lingkunganya. Dalam melaksanakan proses pendidikan tersebut 

berstruktur dalam tiap satuan pendidikan yaitu pendidikan dasar, menengah, 

                                                             
2

Agus Fakhruddin. Urgensi pendidikan nilai untuk memecahkan problematika nilai dalam 

konteks pendidikan persekolahan. Jurnal pendidikan agama islam- Ta’lim vol. 12 no.1 2014 
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hingga pendidikan tinggi. Pendidikan sangatlah sesuai dengan firman Allah 

dalam surat Al-Mujadillah ayat 11 sebagai berikut: 

 

َٰٓي   َٰٓ َُٰٓل ُكۡمۖۡ ُحىْآَٰي ۡفس حَِٰٓٱَّللَّ لِِسَٰٓف ٱۡفس  ج   َٰٓل ُكۡمَٰٓت ف سَُّحىآَْٰفِيَٰٓٱۡلم  آَٰقِيل  آَْٰإِذ  ىُى  ام  َٰٓء  أ يُّه اٱلَِّذيه 

َٰٓ َٰٓأُوتُىْآَٰٱۡلِعۡلم  ٱلَِّذيه  ىُىْآَِٰمىُكۡمَٰٓو  ام  َٰٓء  َٰٓي ۡزف عَِٰٓٱللَّهُٱلَِّذيه 
َٰٓٱوُشُزوْآَٰف ٱوُشُزواْ آَٰقِيل  إِذ  و 

َُٰٓبِم َٰٓ ٱَّللَّ َٰٓو  ت ٖۚ ج   بِيٞزَٰٓد ر  َٰٓخ  لُىن  ١١ََٰٰٓٓآَٰت ۡعم 

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", 

maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 

di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
3
 

 

Sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas, allah menganjurkan kita 

untuk berkerja keras dalam mncari ilmu,dan allah akan menjanjikan orang 

yang berilmu dan beramal saleh mempunyai derajat yang setinggi tingginya. 

Dan orang yang berilmu akan di hormati orang lain karena mampu mengelola 

sesuatu dengan baik. 

Mata pelajaran yang di ajarkan di setiap jenjang pendidikan memiliki 

bobot masing-masing. Salah satu mata pelajaran yang di ajarkan yaitu 

pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata 

                                                             
3. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta: cipta bagus segara, 2013. 
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pelajaran yang di dalamnya termuat kompetensi-kompetensi yang harus di 

miliki peserta didik guna hidup dalam masyarakat. 

PKN tingkat sekolah pada dasarnya bertujuan untuk pendewasaan 

peserta didik sebagai anggota masyarakat, warga negara dan komponen 

bangsa indonesia yang dilakukan melalui proses dalam berbagai kegiatan 

dengan baik.
4
 

Pentingnya PKN dalam pendidikan dasar sebagai landasan peserta 

didik untuk menjadi warga negara dan membangun diri peserta didik yang 

baik dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Tugas ini salah satunya diemban 

oleh pendidik sebagai pengajar dan pendidik di sekolah.  

Berdasarkan hasil dari pra-survey yang dilakukan peneliti, 

menunjukkan bahwa ada masalah yang dihadapi peserta didik dalam 

mempelajari materi mata pelajaran PKN. Sebagian dari peserta didik masih 

mendapatkan nilai dibawah Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). Menurut 

wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa peserta didik, mereka 

kurang termotivasi untuk belajar PKN. Bahkan mereka merasa bosan saat 

proses belajar mengajar sedang berlangsung. Setelah melakukan wawancara 

dengan guru mata pelajaran PKN  diketahui bahwa guru masih menggunakan 

strategi lama yakni strategi ekspositori. Dalam proses pembelajarannya pun 

belum maksimal, kondisi pembelajaran kurang kondusif. Banyak peserta didik 

                                                             
4
Rahmat,dkk. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, (bandung: laboratotium pkn upi, 

2009) h.5 
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yang tidak memperhatikan guru serta peserta didik lebih sering melakukan 

hal-hal di luar dari aktifitas belajar seperti mengobrol dengan teman dan 

mengantuk. Selain itu, peserta didik kurang berani dalam menyampaikan 

pendapat maupun menanyakan hal-hal yang kurang di pahami. Sehingga 

masih banyak peserta didik yang mendapatkan nilai hasil belajar di bawah 

KKM. Hasil belajar ini dapat di lihat dari nilai ulangan harian semester ganjil. 

Berikut hasil peserta didik di MIN 2 bandar lampung : 

Tabel 1. : Rekapitulasi Nilai Belajar Mata Pelajaran PKN pada Siswa Kelas V 

Semester I Tahun Pelajaran 2016/ 2017 

 

No KKM Nilai 

Kelas Jumlah Keseluruhan 

VA VB VC 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase Jumlah Persentase Jumlah persentase 

1  

70 

>70 18 45% 14 35% 15 37,5% 47 39,5% 

2 <70 22 55% 26 65% 25 62,5% 73 60,5% 

Jumlah 40 100% 40 100% 40 100% 120 100% 

Sumber : Dokumentasi guru  

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, terlihat bahwa peserta 

didik yang mencapai KKM sebanyak 47 peserta didik atau sebesar 39,5%  

sedangkan peserta didik yang belum mencapai KKM sebanyak 73 peserta 

didik atau sebesar 60,5%. Pada mata pelajaran PKN, pendidik menetapkan 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) sebesar 70. Siswa dikatakan tuntas dalam 

pelajaran PKN apabila peserta didik mencapai nilai 70 atau lebih.  
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Berdasarkan pra penelitian yang telah dilakukan. Rendahnya hasil 

belajar peserta didik disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: pertama metode 

pembelajaran yang kurang tepat dalam penyampaian, kedua pembelajaran 

yang masih cendrung berpusat pada pendidik sehingga peserta didik kurang 

aktif dalam proses pembelajaran. hal ini sejalan dengan pendapat dimyati dan 

mudjiono yang menyatakan “bahwa belajar sebaiknya dialami melalui 

perbuatan langsung”
5
 

Salah satu upaya untuk menghadapi masalah ini adalah dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif 

(cooperative learning) merupakan strategi pembelajaran melalui kelompok 

kecil peserta didik yang saling bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi 

belajar untuk mencapai tujuan belajar. Dan salah satu model pembelajaran 

kooperatif yaitu numbered head together (kepala bernomor). Model 

pembelajaran numbered head together (kepala bernomor) adalah memberikan 

pengalaman belajar bekerja sama dalam kelompok, saling membantu, tidak 

membeda-beda sesama teman dan saling memberikan masukan serta gagasan 

untuk menyelesaikan tugas yang diberikan sehingga memupuk rasa 

kebersamaan antar siswa. Dengan model pembelajaran seperti ini diharapkan 

siswa lebih mampu beradaptasi dengan kondisi sosial masyarakat nantinya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran kooperatif tipe 

                                                             
5
 Dimyati dan mudjiono, belajar dan pembelajaran,(jakarta:PT  rineka cipta,2013), h. 46 
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Numbered head together terhadap hasil belajar peserta didik mata pelajaran 

pkn kelas V MIN 2 bandar lampung  ? 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, dapat 

diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Pendidik kelas di MIN 2 Bandar Lampung sudah menggunakan 

metode pembelajaran yang beragam seperti ceramah, diskusi, dan 

tanya jawab, namun belum tersruktur dengan baik. 

2. Rendahnya hasil belajar mata pelajaran PKN peserta didik kelas V 

MIN 2 Bandar Lampung, yang masih belum mencapai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM). 

3. Peserta didik masih cenderung pasif dalam proses pembelajaran. 

4. Pembelajaran masih berpusat pada pendidik. 

 

C. Batasan Masalah 

 

Penelitian ini dibatasi dan dititik beratkan pada pengaruh penggunaan 

model pembelajaran kooperatif tipe numbered head together terhadap hasil 

belajar peserta didik mata pelajaran PKN kelas V MIN 2 Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah model pembelajaran 
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kooperatif tipe numbered head together berpengaruh terhadap hasil belajar 

peserta didik pada mata pelajaran PKN ,materi keberagaman di indonesia 

kelas V MIN 2 Bandar Lampung ?” 

E. Tujuan Penelitian 

 

Peneliti bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

kooperatif tipe numbered head together terhadap hasil belajar peserta didik 

pada mata pelajaran PKN kelas V MIN 2 Bandar Lampung. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan bagi gurudan calon guru dalam menerapkan suatu model 

pembelajaran, khususnya model numbered head together terhadap hasil 

belajar mata pelajaran PKN peserta didik sebagai salah satu usaha untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

2. Manfaat praktis  

a. bagi peserta didik  

memberikan pengalaman belajar melalui pembelajaran dengan 

menggunakan model numbered head together dan meningkatkan minat belajar 

sehingga hasil belajar dalam meningkat. 
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b. bagi pendidik  

memberikan alternatif model pembelajaran yang dapat diterapkan 

untuk meningkatkan profesionalisme pendidik. 

c. bagi peneliti  

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan 

pada program Studi Pendidikan Guru Madrasah ibtidaiyah fakultas tarbiyah 

dan keguruan UIN Raden Intan lampung. 

d. bagi peneliti lain  

 Memberikan bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin meneliti 

lebih mendalam mengenai model pembelajaran kooperatife tipe numbered 

head together. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.Landasan Teori 

1. Belajar dan Pembelajaran 

Banyak ahli yang mengemukakan definisi belajar sebagai landasan 

dalam proses pelaksanaan pendidikan. Menurut R.Gagne dalam ahmad 

susanto, belajar didefinisikan sebagai suatu proses dimana suatu organisme 

berubah perilakunya sebagai pengalaman.
6

 Sementara itu ahamd susanto 

belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam 

keadaan sadar untu memperoleh suatu konsep, pemahaman atau pengetahuan 

baru sehingga memungkinkan seseorag terjadinya perubahan perilaku yang 

relatif tetap baik dalam berfikir, merasa, maupun dalam bertindak.
7
 

Ada beberapa ahli yang mengemukakan panadangan yang berbeda tentang 

belajar, yaitu :  

 a).belajar menurut pandangan skinner adalah suatu prilaku. 

 b).belajar menurut gagne adalah merupakan kegiatan yang kompleks. 

 c).belajar menurut piaget adalah pengetahuan dibentuk oleh individu. 

 d).belajar menurut rogers adalah praktek pendidikan di sekolah.
8
 

 

                                                             
6
Ahmad susanto,(teori belajar dan pembelajaran di SD) (jakarta: kencana, 2013),h.1 

7
Ibid.h.4 

8
Dimyati, mudjiono,belajar dan pembelajaran,(jakarta : PT rineka cipta,2013),h. 9 
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Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh siswa dan sebagai hasilnya yaitu adanya 

perubahan yang di alami siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. 

Berkaitan dengan pembelajaran menurut gagne dalam khanifatul 

adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, 

yang berisi serangkaian peristwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa 

untuk memenagruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang 

bersifat internal.
9
 Pembelajaran dapat di artikan sebagai perubahan dalam 

perilaku, tindakan, cara dan performa, mak konsekuensinya jelas : kita bisa 

mengobservasi, bahkan menverifikasi pembelajaran itu sndiri sebagai objek.
10

 

Berbeda dengan pendepatan lain bahwa pembelajaran di definisikan sebagai 

sebuah usaha untuk mempengaruhi emosi, intelektual, dan spritual seseorang 

agar mau belajar dengan kehendaknya sendiri.
11

 

Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa pembelajaran adalah 

suatu kegiatan yang terencana dan terstruktur agar siswa melakukan kegiatan 

belajar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam kegiatan belajar, hal-hal 

yang menjadi prinsip belajar yang harus dikembangkan dalam proses 

pembelajaran dengan : prinsip perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan 

                                                             
9
Khanifatul,  pembelajaran inovatif, (jogjakarta: ar-ruzz media, 2013).h.14 

10
Miftahul huda, model-model pengajaran dan pembelajaran, (yogyakarta: PT pustaka 

pelajar,2014),h. 209 
11

Mastur faizi, ragam metode mengajarjan eksata pada ,murid,( yogyakarta:diva press).h. 24 
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langsung/berpengalaman, pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan, 

serta perbedan individu.
12

 

Berbeda dengan pendapat di atas,  prinsip –prinsip  pembelajaran 

menurut susanto adalah: prinsip pemusatan perhatian, prinsip menemukan, 

prinsip belajar sambil bekerja, prinsip belajar sambil bermain, prinsip 

hubungan sosial.
13

 

 

2. Pembelajaran PKN  

PKN di artikan sebagai  mata pelajaran yang digunakan sebagai 

wahana untuk  mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang 

berakar pada budaya bangsa Indonesia.
14

 Pembelajaran PKn merupakan salah 

satu mata pelajaran pokok di sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan 

kecerdasan warga negara dalam dimensi spiritual, rasional, emosional dan 

sosial, mengembangkan tanggung jawab, serta mengembangkan siswa 

berpartisipasi supaya menjadi warga negara yang baik. Dalam kurikulum 

tingkat satuan pendidikan SD/MI tahun 2006 ditegaskan PKN mempersiapkan 

peserta didik menjadi warga Negara yang memiliki komitmen dan konsisten 

untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian 

pembelajaran PKn adalah program pendidikan yang secara programatik 

                                                             
12

Dimyati dan mudjiono, Op,cit, h.42 
13

Ahmad susanto, Op,cit,  h.87 
14 fitriyah Umi sholihah. Penerapan metode bermain peran untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa pada materi PKN pada sekolah dasar. Vol.02.no. 03. 2014 
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prosedural berupaya memanusiakan (humanizing) dan membudayakan 

(culturing) serta memberdayakan (empowering) manusia/anak didik (diri dan 

lingkungannya) menjadi warga negara yang baik dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI).
15

 

PKN merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang mengkaji segala 

aspek dasar negara yang ada dalam masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan 

adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk 

mengembangakan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada 

budaya bangasa indonesia. 

Pada mata pelajaran PKN ini merupakan suatu mata pelajaran yang 

bertujuan untu membentuk manusia indonesia seutuhnya yang berlandsakan 

pada pancasila, undang-undang, dan norma-norma yang berlaku di 

masyarakat masih belum optimal disampaikan ke siswa.
16

 

Pendidikan PKN ini sangat penting dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, sehingga pendidikan PKN ini harus dibangun atas tiga 

paradigma yaitu: PKN secara kurikuler, PKN secara teoritis dan PKN secara 

programatik.
17

 

                                                             
15 Winarno,pembelajaran pendidikan kewarganegaraan is, strategi, dan 

penelian.(jakarta:bumi aksara,2013),h71 
16

Ahmad susanto, op,cit, h.224  
17

Rahmat,dkk,  pembelajaran pendidikan kewarganegraan, (bandung: laboraturium UPI, 

2013), h.14 
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Tujuan PKN disekolah dasar adalah untuk membentuk watak atau 

karakteristik warga negara yang baik.
18

 Mulyasa dalam susanto ada tujuan 

mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menjadikan siswa 

agar: 

1. Mampu berfikir secara kritis, rasional dan kretif dalam menanggapi 

persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan dinegaranya. 

2. Mampu berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan, secara aktif dan 

bertanggung jawab, sehingga bisa bertindak secara cerdas dalam semua 

kegiatan. 

3. Bisa berkembang secara positif dan demokratis, sehingg mampu hidup 

bersama dengan bangsa lain di dunia dan mampu berinteraksi, serta mampu 

memanfaatkan teknologi informsi dan komunikasi dengan baik.
19

 

 

Ruang Lingkup PKN Sebagai Mata Pelajaran  

Berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2013 ruang lingkup mata 

pelajaran PKn meliputi aspek-aspek sebagai berikut:  

1.Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa; 

2.UUD 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional 

kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

3.Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud keberagaman kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam keberagaman yang kohesif 

                                                             
18

Ahmad susanto, Op,cit, hal.231  
19

Ibid, hal.232  
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danutuh 

4.Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara 

Indonesia.  

berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

pkn adalah suatu proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan tujuan 

membentuk perilaku kehidupan peserta didik, baik sebagai individu maupun 

anggota masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.  

 

3. Model Pembelajaran Kooperatif 

model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar 

dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru.
20

 Model 

pembelajaran dapat dijadikan sebagai pedoman bagi guru dalam 

merencanakan kegiatan belajar mengajar guna mencapai tujuan yang 

diharapkan.  

Model pembelajaran kooperatif ialah desain pembelajaran dengan 

mengelompokkan peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran. 

pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana sistem 

belajar dan bekerja dalam kelompok – kelompok kecil yang berjumlah 4-6 

rang secara kolaboratif sehingga dpat merangsang siswa lebih bergairah dalam 

belajar.
21

 Hal ini sejalan dengan teori yang melandasi pembelajaran kooperatif 

adalah teori kontruktivisme, yaitu suatu  pendekatan di mana siswa harus 

                                                             
20.winarno,op.cit .h 75 
21. Isjoni, cooperative learning,  (bandung: alfabet,2013), hal.15 
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secara indivdual menemukan dan mentransformasikan infromasi yang 

kompelks.
22

 Selain itu, eggen dalam trianto pembelajaran kooperatif 

merupakan suatu kelompok strategi yang ajaran yang melibatkan peserta didik 

bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujua bersama.
23

 

Pembelajaran kooperatif merupakan aktivitas pembelajaran kelompok 

yang diorganisir oleh satu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada 

perubahan informasi secara sosial di antara kelompok-kelompok pembelajar 

yang di dalamnya setiap pembelajaran bertanggung jawab atas 

pembelajarannya sendiri dan di dorong untuk meningkatkan pembelajaran 

anggota-anggota yang lain.
24

 

 Adapun ciri –ciri model pembelajaran kooperatif yaitu : 

1) peserta didik bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk 

menuntaskan materi belajarnya. 

2) Kelompok dibentuk dan peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi, 

sedang dan rendah. 

3) Bilamana mungkin, anggota kelompok berasal dan ras, budaya, 

suku,jenis kelamin berbeda – beda. 

                                                             
22

Rusman, model-model pembelajaran mengembangkan profesionalisme guru, (jakarta: raja 

grafinfo persada, 2014), hal.201 
23

Trianto ibnu badar  al-tabany, mendesian model pembelajaran inovatif,progresif, dan 

kontekstualm, (jakarta: prenadamedia group, 2014), hal.109 
24

mutia Agisni mulyana.et.al.penerapan model kooperatif tipe numbered head together (NHT) 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi kenapakan alam dan sosial budaya. vol 1.no 

1(2016 
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4) Penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu.
25

 

Model pembelajaran kooperatif memilik kelebihan dan kekurangan 

diantaranya : 

Kelebihan  

1. meningkatkan harga diri tiap individu. 

2. Penerimaan terhadap perbedaan indivdu yang lebih besar sehingga konflik 

antar pribadi berkurang. 

3. Sikap apatis berkurang. 

4. Pemahaman yang lebih mendalam dan retensi atau penyimpanan lebih 

lama. 

5. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi. 

6. Cooperative learning dapat mencegah keagresifan dalam sistem kompetisi 

dan keterasingan dalam sistem individu tanpa mengorbankan aspek 

kognitif. 

7. Meningkatkan kemajuan belajar. 

8. Meningkatkan kehadiran peserta dan siskap yang lebih positif. 

9. Menambah motivasi dan percaya diri. 

10. Menambah rasa senang berada di tempet belajar serta menyenangi teman 

– teman sekelasnya. 

11. Mudah diterapkan da tidak mahal. 

Kekurangan: 

                                                             
25

 Rusman,op.cit.,hal.208 
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1. pendidik khawatir bahwa akan terjadi kekacauan di kelas . ( banyak 

peserta didik tidak senang apabila disuruh bekerja sama dengan yang lain. 

2. Perasaan was- was pada anggota kelompok akan hilangnya karateristik 

atau keunikan pribadi mereka karena harus menyesuaikan diri dengan 

kelompok. 

3. Banyak peserta didik takut bahwa pekerjaan tidak akan terbagi rata atau 

secra adil bahwa satu orang harus mengerjakan seluruh pekerjaan 

tersebut.
26

 

Untuk mencapai hasil yang maksimal, ada lima unsur dalam model 

pembelajarn kooperatif harus diterapkan, yaitu: a.Saling ketergantungan 

positif, b. Tanggung jawab perseotangan, c. interaksi promotif, d. Komunikasi 

antar anggota, e. Pemrosesan kelompok.
27

 Model pembelajaran kooperatif 

dikembangkan untukk mencapai hasil belajar berupa prestasi akademik, 

toleransi, menerima keragaman,dan pengembangan keterampilan sosial.
28

 

Tujuan model pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi ketika 

keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan 

kelompoknya.
29

 

                                                             
26

.Aris shoimin, 68 model pembelajaran inivatif dalam kurikulum 2013, (yogyakarta: ar-ruzz 

media, 2014), hal.48  
27

.Agus suprijono, cooperative learning, (yogyakarta: pustaka pelajar,2013), hal.58 
28

.Agus suprijono, op.cit.,hal.61  
29

Muhammad fathurohman.model-model pembelajaran inovatif.(jogjakarta:ar-ruzz 

media.2015)h.48  
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Berdasarkan uraian di atas, model pembelajaran kooperatif adalah 

suatu model pembelajaran di mana peserta didik belajar dalam kelompok 

secara bersma-sama dan saling membantu dalam mempelajari materi 

pelajaran guna memperoleh hasil belajaran yang optimal dan memupuk rasa 

kebesamaan antar anggota kelompok . 

Dalam pembelajaran ini terdapat teknik yang dapat digunakan dalam 

proses belajar mengajar di kelas menurut Lie dalam isjoni yaitu mencari 

pasangan, bertukar pasangan, bepikir berpasangan berempat, berkirim salam 

dan soal, kepala bernomor, kepala bernomor terstruktur, dua tinggal dua 

tamu, keliling kelompok, kancing gemercik, keliling kelas, lingkaran kecil-

lingkaran besar, tari bambu, dan bercerira berpasangan.  

 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunkan model 

pembelajaran kooperatif tipe numbered head together karena model 

pembelajaran ini sesuai dengan materi yang akan diasampaikan dan lebih 

membuat susasana belajar lebiih menyengkan dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe numbered head together diharapkan peserta 

didik mudah mengingat dan memahami materi tersebut. 
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4. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together 

“Numbered Head Together atau penomoran berpikir bersama adalah 

jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola 

interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional”. 

Model pembelajaran NHT terdiri dari empat fase yaitu fase penomoran, fase 

mengajukan pertanyaan, fase berpikir bersama, dan fase menjawab.
30

 Menurut 

fathurohman model pembelajaran NHT adalah suatu model pembelajaran 

yang lebih mengedepankan aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, dan 

melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya dipresentasikan di 

depan kelas.
31

 

Pembelajaran NHT merupakan tipe pembelajaran yang dirancang 

untuk  mempengaruhi pola interaksi peserta didik dan memiliki tujuan untuk 

meningkatkan semangat semangat kerjasama dalam kelompok serta 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling membagi ide-ide 

dan mendiskusikan jawaban yang paling tepat.
32

 

Tujuan Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together 

(NHT) Setiap tipe model pembelajaran memiliki tujuan pencapaian untuk 

dilaksanakan dalam proses kegiatan pembelajaran. dan tujuan pembelajaran 

                                                             
30

komang Dina yanti.dkk . pengaruh model pembelajaran kooperatife tipe numbered head 

together (NHT) terhadap hasil belajar ipa. vol.4 no.1(2016)  

31
Fathurroman.op,cit .h.82 

32
 Suhardi. dkk. penerapan model pembelajaran kooperatife tipe numbered head together 

(NHT) untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ipa kelas IV sd negeri 3 tondo.vol 

2.no 2 juni 2014 
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kooperatif tipe NHT  itu adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

saling berbagi gagasan dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat.
33

 

Langkah –langkah model pembelajaran kooperatif tipe numbered head 

together adalah sebagai berikut: 

a. Penomoran, yaitu pendidik membagi peserta didik ke dalam 

kelompok tiga hingga lima orang, dan kepada setiap anggota 

kelompok diberi nomor satu sampai lima. 

b. Pengajuan pertanyaan, yaitu pendidik mengajukan suatu 

pertanyaan kepada peserta didik. Pertanyan dapat bervariasi dari 

yang bersifat spesifik hingga yang bersifat umum. 

c. Berfikir bersama, yaitu para siswa berfikir bersama untuk 

menggambarkan dan meyakinkan bahwa tiap orang mengetahui 

jawaban tersebut.  

d. Pemberian jawaban, yaitu pendidik menyebutkan satu nomor dan 

para peserta didik dari tiap kelompok dengan nomor yang sama 

mengangkat tangan dan menyiapkan jawaban untuk seluruh 

kelas.
34

 

Adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe 

numbered head together adalah sebagai berikut:  

                                                             
33

 Miftahul huda, op.cit.h.203 
34

Trianto,op,cit.,h.131 
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Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe numbered head 

together : 

1. setiap peserta didik menjadi siap  

2. dapat melakukan diskusi dengan sungguh –sungguh. 

3. Peserta didik yang pandai dapat mengajari peserta didik yang 

kurang pandai. 

4. Terjadi interaksi secara intens antar peserta didik dalam menjawab 

soal. 

5. Tidak ada peserta didik yang mendominasi dalam kelompok 

karena ada nomor yang membatasi. 

Kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe numbered head 

together : 

1. kemungkinan nomor yang di panggil, di panggil lagi oleh guru. 

2. Tidak semua anggota kelompo di panggil oleh guru. 

3. Siswa yang pandai akan cendrung mendominasi sehingga dapat 

menimbulkan sikap minder dan paisf dari siswa yang lemah. 

4. Waktu yang dibutuhkan banyak. 

5. Pengelompokkan siswa memerlukan pengaturan tempat duduk 

yang berbeda –beda serta membutuhkanwaktu khusus.
35

 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT memiliki kelebihan dan kekurangan. 

                                                             
35 Aris,op.cit.,hal.108 
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Kelebihannya yaitu siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Sedangkan 

kekurangannya yaitu tidak semua siswa mendapat kesempatan dipanggil 

nomornya oleh guru. 

 

5. model pembelajaran terpadu  

Pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan dalam 

pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam 

intra mata pelajaran maupun antara  mata pelajaran. Integrated Learning 

(Terpadu) adalah model pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pem-

belajaran dengan mengintegrasikan kegiatan pembelajaran ke dalam semua 

bidang pengembangan, meliputi aspek kognitif, sosial-emosional, bahasa, 

moral, dan nilai-nilai agama, fisik motorik, dan seni.
36

 

Adapun langkah dan tahapan dalam pembelajaran terpadu model 

integreted yaitu :  

1. Langkah guru merancang program rencana pembelajaran dengan 

mengadakan penjajakan tema dengan cara curah pendapat (brain stroming).  

2.  Tahap pelaksanaan melakukan kegiatan: a) Proses prengumpulan informasi; 

b) Pengelolaan informasi dengan cara analisis komparasi dan sintesis; c) 

Penyusunan laporan, dapat dilakukan dengan cara verbal, gravisi, victorial, 

audio, gerak dan model.  

                                                             
36

 Yenni martha dewi, Ni gusti ayu. Pengaruh model intergrated learning (pembelajaran 

terpadu) terhadap hasil belajar bahasa indoensia siswa kelas IV sd gugus IX darmasaba.3 no1 (2015) 
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3.  Tahap kulmunasi dilakukan dengan: a) Penyajian laporan (tertulius, oral, 

unjuk kerja, produk); b) Penilaian meliputi proses dan produk dengan 

menggunakan prosedur formal dan informal dengan tekanan pada penilaian 

produk.  

Model ini merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan 

pendekatan antar bidang studi, yaitu dengan cara menggabungakan bidang 

studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan 

keterampilan, konsep dan sikap yang saling tumpang tindih didalam beberapa 

bidang studi.
37

 

 

6. Hasil belajar  

Menurut nawawi dalam susanto, hasil belajar adalah sebagai tingkat 

keberhasilan siswa dalam materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam 

skor yang diperoleh dari hasil tes.
38

 Sedangkan aronson dalam etin 

mengemukakan hasil belajar adalah perilaku yang dapat diamati dan 

menunjukan kemapuan yang dimiliki seseorang dalam bentuk-bentuk 

pmbelajaran.
39

 Jadi, hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh peserta 

didik setelah ia melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang tercermin 

dalam perubahan perilaku. 

                                                             
37

Somantri, hendra.penerapan model pembelajaran terpadu dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa SD 2014 
38

Ahmad susanto, op.cit.,h 22. 
39

Etin solihatin, strategi pembelajaran ppkn, (jakarta:bumi aksara, 2012). h.6 
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Hasil belajar yang dimaksud adalah hasil belajar pendidikan 

kewarganegaraan (PKN). Jadi, hasil belajar pendidikan kewarganegaran 

adalah hasil yang telah dicapai oleh peserta didik setelah melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar atau setelah adanya interaksi dalam kegiatan belajar 

guna memperoleh ilmu dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang 

diharapkan timbulnya perubahan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik, 

baik dari aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

1. Tipe Hasil Belajar 

Dalam taksonomi Bloom ada tiga ranah hasil belajar yaitu: kognitif, 

afektif dan psikomotorik.
40

 

a. Ranah kognitif 

Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam 

aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis 

dan evaluasi.
41

 Dalam hubungannya dengan satuan pelajaran, ranah kognitif 

memegang peranan paling utama. Bloom (1956) membedakan enam aspek ini 

didalam taksonominya yang diurutkan secara hierarki piramidal. Sistem 

klasifikasi Bloom itu dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

                                                             
40

friska Oktavia rosa,. Analisis kemampuan siswa kelas x pada ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Vol 1.no 2 (2015) 
41
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Gambar 1.1 

 

Penilaian (Evaluation) 

Sintesis (Synthesis) 

Analisis (Analysis) 

 Penerapan (Application) 

Pemahaman (Comprehension) 

Pengetahuan (Knowledge)
42

 

 

1). Pengetahuan (knowledge) C1 

Pengetahuan adalah aspek paling dasar dalam taksonomi Bloom. 

Seringkali disebut juga aspek ingatan (recall) termasuk kognitif tingkat rendah 

yang paling rendah.
43

 Namun, tipe hasil belajar ini menjadi prasyarat tipe 

hasil belajar berikutnya. Hal ini berlaku bagi semua bidang studi, baik bidang 

matematika, pengetahuan alam, ilmu sosial maupun bahasa. Misalnya hafal 

suatu rumus akan menyebabkan paham bagaimana menggunakan rumus 

tersebut; hafal kata-kata akan memudahkan membuat kalimat. Dilihat dari 

segi bentuknya, tes yang paling banyak dipakai untuk mengungkapkan aspek 

pengetahuan adalah tipe melengkapi, tipe isian dan tipe benar-salah.
44

 

2).Pemahaman (comprehension) C2 

                                                             
42

Ibid. 
43

Ibid. 
44

Friska Oktavia rosaa, Op. Cit. 
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Tipe hasil belajar yang lebih tinggi daripada pengetahuan adalah 

pemahaman. Misalnya menjelaskan dengan kalimatnya sendiri sesuatu yang 

dibaca atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan. 

Karakteristik soal-soal pemahaman sangat mudah dikenal. Misalnya 

mengungkapkan tema, topik atau masalah yang sama dengan yang pernah 

dipelajari atau diajarkan tetapi materinya berbeda. Sebagian item pemahaman 

dapat disajikan dalam gambar, denah, diagram atau grafik. Dalam tes objektif, 

tipe pilihan ganda dan benar-salah banyak mengungkapkan aspek 

pemahaman.
45

 

3).Penerapan (application) C3 

Aplikasi adalah kesanggupan menerapkan dan mengabstraksikan suatu 

konsep, ide, rumus, hukum dalam situasi yang baru. Misalnya memecahkan 

persoalan dengan menggunakan rumus tertentu, menerapkan suatu dalil atau 

hukum dalam suatu persoalan. Bentuk soal yang sesuai untuk mengukur aspek 

penerapan antara lain pilihan ganda dan uraian.
46

 

4).Analisis (analysis) C4 

Analisis merupakan kecakapan yang kompleks. Bila kecapakan 

analisis telah dapat berkembang pada seseorang, maka ia akan dapat 

mengaplikasikannya pada situasi baru secara kreatif. Dalam jenjang 

kemampuan ini seseorang dituntut untuk dapat menguraikan suatu situasi atau 

                                                             
45

Ibid. 
46
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keadaan tertentu ke dalam unsur-unsur atau komponen-komponen 

pembentuknya. Dengan jalan ini situasi atau keadaan tersebut menjadi lebih 

jelas. Bentuk soal yang sesuai untuk mengukur kemampuan ini adalah pilihan 

ganda dan uraian.
47

 

5).Sintesis (synthesis) C5 

Pada jenjang ini seseorang dituntut untuk dapat menghasilkan sesuatu 

yang baru dengan jalan menggabungkan beberapa faktor yang ada. Hasil yang 

diperoleh dari penggabungan ini dapat berupa tulisan, rencana atau 

mekanisme.
48

 

6).Penilaian (evaluation) C6 

Dalam jenjang kemampuan ini seseorang dituntut untuk dapat 

mengevaluasi situasi, keadaan, pernyataan atau konsep berdasarkan suatu 

kriteria tertentu. Yang penting dalam evaluasi ialah menciptakan kriteria 

tertentu.
49

 

a. Ranah afektif 

Ranah afektif meliputi lima jenjang kemampuan. 

1).Menerima (receiving) 

Jenjang ini berhubungan dengan kesediaan atau kemauan peserta didik 

untuk ikut dalam fenomena atau stimuli khusus (kegiatan dalam kelas, musik, 

baca buku dan sebagainya). Hasil belajar dalam jenjang ini mulai dari 
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kesadaran bahwa sesuatu itu ada sampai kepada minat khusus dari pihak 

peserta didik. 

2).Menjawab (responding) 

Kemampuan ini berkaitan dengan partisipasi peserta didik. Peserta 

didik tidak hanya mengadiri kegiatan belajar tetapi juga mereaksi 

pembelajaran tersebut. Hasil belajar dalam jenjang ini dapat menekankan 

peserta didik akan kemauannya menjawab (misalkan secara sukarela 

membaca materi pelajaran tanpa ditugaskan). 

3).Menilai (valuing) 

Jenjang ini berkaitan dengan nilai yang dikenakan peserta didik 

terhadap suatu objek, fenomena, atau tingkah laku tertentu. 

4).Organisasi (organization) 

Tingkat ini berhubungan dengan menyatukan nilai-nilai yang berbeda, 

menyelesaikan/memecahkan konflik di antara nilai-nilai itu dan mulai 

membentuk suatu sistem nilai yang konsisten. Hasil belajar berkaitan dengan 

konseptualisasi suatu nilai (mengakui tanggung jawab tiap individu untuk 

memperbaiki hubungan-hubungan manusia). 

5).Karakterisitik dengan suatu nilai atau kompleks nilai 

(characterization by value or value complex) 

Pada jenjang ini individu memiliki sistem nilai yang mengontrol 

tingkah lakunya untuk suatu waktu yang cukup lama sehingga membentuk 

karakteristik “pola hidup”. Hasil belajar meliputi sangat banyak kegiatan, 
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tetapi penekanannya lebih besar pada tingkah laku peserta didik yang menjadi 

ciri khas atau karakteristik peserta didik tersebut.
50

 

 

b. Ranah psikomotorik 

Hasil belajar psikomotorik tampak dalam bentuk ketrampilan (skill) 

dan kemampuan bertindak individu. Ada enam tingkatan ketrampilan yakni: 

1) Gerakan refleks (ketrampilan pada gerakan yang tidak sadar). 

2) Ketrampilan pada gerakan-gerakan dasar. 

3) Kemampuan perseptual, termasuk didalamnya membedakan visual, 

membedakan auditif, motoris, dan lain-lain. 

4) Kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan dan 

ketepatan. 

5) Gerakan-gerakan skill, mulai dari ketrampilan sederhana sampai pada 

ketrampilan yang kompleks. 

6) Kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non-decursive 

seperti gerakan ekspresif dan interpretatif.
51

 

 

Berdasarkan tipe-tipe hasil belajar yang telah diuraikan tersebut, tipe 

hasil belajar yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah ranah kognitif. 

Hasil belajar pendidikan kewarganegaraan pada ranah kognitif ini diartikan 

sebagai hasil yang dicapai peserta didik berupa pengetahuan yang berkaitan 
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51
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dengan aktivitas berpikir peserta didik mengenai pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan. Hasil belajar kognitif ini dapat diketahui setelah adanya 

proses pembelajaran kemudian dilakukan penilaian berupa tes oleh guru. 

 

 

1. Pengukuran Hasil Belajar Ranah Kognitif 

Hasil belajar peserta didik diukur melalui sistem evaluasi yaitu usaha 

mengetahui tingkat kemampuan peserta didik dan sampai taraf mana mereka 

telah dapat menyerap pelajaran yang telah diberikan guru. Ranah kognitif 

berhubungan dengan kemampuan berfikir termasuk di dalamnya memahami, 

menghafal, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis dan kemampuan 

mengevaluasi. 

Berikut adalah daftar indikator operasional kognitif. 

Tabel 2 

Daftar Indikator Operasional Kognitif  

No. Ranah Kognitif Kata Operasional 

1. Pengetahuan  Menyebutkan, menyatakan, mendefinisikan, 

mendeskripsikan, mengidentifikasi, 

mendaftarkan, menjodohkan, dan 

mereproduksi. 
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2. Pemahaman Menerangkan, membedakan, menduga, 

mempertahankan, memperluas, 

menyimpulkan, menggeneralisasikan, 

memberikan contoh, menuliskan kembali, 

dan memperkirakan. 

3. Aplikasi Mengoperasikan, menemukan, menunjukkan, 

menghubungkan, memecahkan, 

menggunakan, mengubah, menghitung, 

mendemonstrasikan, memanipulasi, 

memodifikasi, meramalkan, menyiapkan, 

dan menghasilkan. 

4. Analisis Merinci, mengidentifikasi, mengilustrasikan, 

menunjukkan, menghubungkan, memilih, 

memisah, menyusun, membagi, 

membedakan, 

dan menyimpulkan. 

5. Sintesis Mengkategorikan, menyusun, 

menghubungkan, mengkombinasi, mencipta, 

menjelaskan, memodifikasi, 

mengorganisasikan, membuatrencana, 

menyusun kembali, merekonstruksikan, 
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merevisi, menuliskan, dan menceritakan. 

6. Evaluasi Menilai, menyimpulkan, memutuskan, 

menerangkan, membandingkan, mengkritik, 

mendeskripsikan, membedakan, menafsirkan 

menghubungkan, dan membuktikan.
52

 

 

Pengukuran hasil belajar ranah kognitif dilakukan dengan tes tertulis. 

Bentuk tes kognitif diantaranya: a. Tes atau pertanyaan lisan dikelas, b. 

pilihan ganda, c. uraian objektif, d. uraian non objektif atau uraian bebas, e. 

jawaban atau isian singkat, f. menjodohkan, g. portofolio, dan h. 

performans.
53

 Bentuk tes kognitif yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

bentuk pilihan ganda. Peserta didik yang mengikuti tes hasil belajar ranah 

kognitif dikatakan lulus apabila telah mencapai standar nilai yang telah 

ditentukan atau yang biasa disebut Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). 

KKM mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas V di MIN 2 Bandar 

Lampung adalah 70. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpilkan bahwa hasil belajar 

adalah perubahan yang terjadi pada diri siswa sebagai hasil dari proses 

pembelajaran dan untuk mengetahui hasil belajar siswa dilakukanlah evaluasi 

setelah proses pembelajaran. dalam penelitian ini, fokus penelitian adalah 
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hasil belajar pada aspek kognitif. Hasil belajar pada aspek kognitif ini dilihat 

dari nilai siswa yang diperoleh pada tes yang dilakukan pada akhir 

pembelajaran. 

B. Penelitian yang Relevan  

1. Alvyta layla arbayta (2012) Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Numbered Head Together terhadap hasil belajar PKn pada siswa kelas V  

SD negeri klegung 1 tempel 

“penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Head Together terhadap hasiL belajar PKN pada 

siswa kelas V SD negeri klengan 1 tempel. Subjek penelitian ini adalah 

siswa kelas VA 23 siswa dan kelas VB 24 siswa. Instrumen utama yang 

dgunakan adalah soal, lks dan angket. Dari hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa model pembelajaran kooperatife tipe numbered heads together. 

Berpengaruh positif terhadap hasil belajar PKn kelas V sd negeri klegung 1 

tempel jika dibandingkan dengan metode konvensional. Hal tersebut di 

tunjukan dari hasil belajar pada kelompok eksperimen yaitu 23,13 yang 

berarti lebih tinggi dari rerata kelompok kontrol yaitu 20,78. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran pada kelompok eksperimen mempunyai 

langkah-langkahnya yaitu: penomoran, mengajukan pertanyaan berpikir 

bersama, dan menjawab pertanyaan. Dengan demikin dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran kooperatif tipe numbered head together 
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memiliki pengaruh positif terhadap hasil belajar PKN siswa kelas V  SD 

negeri klegung 1 tempel. 

2. Vivi apriliani (2017) pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Head Together terhadap hasil belajar PKN kelas IV SD negeri 

33 negerikaton. 

“masala penelitia ini adalah rendahnya hasil belajar PKN siswa kelas IV 

SD negeri 33 negerikaton. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe numbered head together 

terhadap hasil beljar pkn kelas IV SD negeri 33 negeri katon.jenis 

penelitian dignakan adalah penelitian eksperimen dengan desain 

eksperimen non- equivalent control group desain. Teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan teknik tes menggunakan soal pilihan jamak.data 

yang digunakan dengan t test pooled varians dan independent sample test 

dengan menggunkan SPSS 16. Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil 

uji hipotesis melalui t- test pooled varians dan independent sample  t-test H 

a diterima, atau terhdap pengaruh yang signifikan pada penerapan 

pembelajaran kooperatife tipe numbred head togetherterhadap hasil belajar 

kognitif siswa pada mata pelajaran Pkn. 

3. Rohmawati. (2012) Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

(Numbered Head Together) terhadap Hasil Belajar Metematika Siswa 

Kelas V SD Negeri Kecemetan 1 Kecamatan Sleman. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe 
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NHT (Numbered Heads Together) terhadap hasil belajar matematika siswa 

kelas V SD Negeri Keceme 1 Kecamatan Sleman. Hal tersebut dibuktikan 

dari uji hipotesis data hasil belajar nilai akhir (posttest) pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol yang menyatakan bahwa t hitung > t tabel (2,135 

> 2,002) pada taraf signifikan 5%. 

C. Kerangka Pikir 

Penggunaan model pembelajaran numbered head together adalah 

model pembelajran yang masih terpusat kepada peserta didik sebagai sumber 

informasi utama dan masih melibatkan pendidik untuk aktif dalam proses 

pembelajaran. Hal ini akan mengakibatkan peserta didik aktif dalam 

pembelajran berlangsung. Kemudian pemahaman peserta didik menjadi 

maksimal karna terlihat langsung dalam pembelajaran. 

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik adalah 

penggunaan model pembelajaran. model pembelajaran kooperatif adalah salah 

satu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam 

proses pembelajaran. peserta didik belajar bersama dalam kelompok dan 

berdiskusi bersma untuk mempelajari materi.  

Model pembelajaran kooperatif tipe numbered head together adalah 

model pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar langsung kepada 

peserta didik. Peserta didik berkelompok dan saling bekerja sama untuk 

memahami materi pelajaran. Dalam pebelajaran ini peserta didik diberi no 

untuk masing – masing anggota dan apabila nomor nya di panggil oleh 
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pendidik, maka nomor tersebut mewakili jawaban daru kelompoknya untuk 

melaporkan hasil nya. 

Selain menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Head Together pada kelas ekperimen dan pembelajaran terpadu pada kelas 

kontrol, maka akan dilakukan post test untuk melihat hasil belajar selanjutnya 

di bandingkan guna melihat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Head Together terhadap hasil belajar peserta didik. 

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berfikir dalam penelitian 

ini dapat dilihat  pada gambar dibawah ini : 

Gambar 2: kerangka pikir penelitian 
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D. Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiono, hipotesis adalah “jawaban sementara terhadap 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pertanyaan”.
54

 

Sedangkan menurut arifin, “hipotesis adalah jawaban yang masih 

bersifat sementara dan bersifat teoritis. ”Hipotesis dikatakan sementara karena 

kebenarannya masih perlu diuji atau dites kebenarannya dengan data yang 

asalnya dari lapangan.
55

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa 

hipotesis adalah jawaban yang sifatnya masih sementara yang kebenarannya 

masih harus diuji secara empiris berdasarkan fakta dan data lapangan. 

a. Hipotesis Penelitian  

Dengan demikian hipotesis yang akan penulis ajukan dalam penelitian 

ini adalah: 

Ha =  “ada (terdapat) pengaruh model pembelajaran kooperatife 

tipe numbered head together terhadap hasil belajar peserta didik kelas V MIN 

2 bandar lampung” 

                                                             
54

 Sugiyono,metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R &D, (bandung: alfabeta,2014), h. 

101. 
55

Zainal arifini, Penelitian Pendidikan, (bandung: PT. remaja rosdakarya offset, 2014), h.40. 
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Ho =  “tidak ada (tidak terdapat)  pengaruh model pembelajaran 

kooperatife tipe numbered head together terhadap hasil belajar peserta didik 

kelas V MIN 2 bandar lampung. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksperimentasi, yaitu 

proses menemukan pengetahuan yang menggunkan data berupa angka sebagai 

alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui.
56

 Dalam 

penelitian eksperimen ini, peneliti juga harus membagi objek atau subjek yang 

diteliti menjadi dua grup yaitu grup treatment atau yang memperoleh 

perlakuan dan grup kontrol yang tidak memperoleh perlakuan.
57

  

Menurut Sugiyono, ada empat desain eksperimen yaitu: Pre 

Experimental, True Experimental, Factorial Experimental, dan Quasy 

Experimental.
58

 Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Quasy Experimental Design, yaitu terdapat kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol, tetapi kelompok kontrol tidak dapat berfungsi sepenuhnya 

untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan 

eksperimen.  

kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adakah 

perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Selanjutnya 
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S. margono, metode penelitian pendidikan (jakarta: rineka cipta, 2014), h.3 
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Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), 
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(Bandung: Alfabeta, Cet. 23, 2016), h. 112. 
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pemberian treatment (perlakuan menggunakan model kooperatif numbered 

head together) dan pemberian postest pada akhir pembelajaran. Pengaruh 

perlakuan adalah (O2-O1) – (O4 – O3).  

 

Gambar 3.  Desain penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut: 

 

R      O1             X            O2 

 

R      O3                  O4 

Sumber : sugiyono (2012:12) 

 

Catatan: 

 

R : kelas ekperimen  

 

R : kelas kontrol  

 

X : perlakukan pada kelas menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe numbered head together  

 

O1  : skor pre-test pada kelas ekperimen  

 

O2 : skor post test pada kelas ekperimen 

 

O3 : skor pre-test pada kelas kontrol 

 

O4 : skor post –test pada kelas kontrol 
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B. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

1. Populasi  

 Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V MIN II Bandar 

Lampung berjumlah 120 peserta didik yang terbagi dalam tiga kelas. populasi 

adalah wilayah geeralisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
59

 Rincian populasi penelitian 

ini dapat dilihat pada tabel berikut:  

 

Tabel 3 

Jumlah siswa kelas V MIN II bandar lampung tahun pelajaran 2017/2018. 

 

No Kelas Jumlah siswa 

1 V A 40 siswa  

2 V B 40 siswa 

3 V C 40 siswa 

 TOTAL 120 siswa 

Sumber : statistik MIN II Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018 

 

      2. Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.
60

 Dalam penelitian ini ada dua kelompok sampel yaitu kelas 

V.A dan V.B. satu kelompok siswa yang tergabung dalam kelompok 

eksperimen, yaitu menggunkan model numbered head together. Model yang 

                                                             
59

Sugiyono, Op. Cit., h.80. 
60

Ibid,h.81 
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diterapkan pada siswa mempunyai penekanan kepada hasil belajar yang 

titinjau dari kepercayaan diri peserta didik dalam menerima pelajaran.  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah nonprobability sampling, yaitu pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sample. Jenis sample yang digunakan adalah 

sampling jenuh dikenal dengan sensus, jenis sampel ini mengambil smua 

populasi.  Kelas yang terpilih sebagai kelas eksperimen dalam penelitian ini 

adalah kelas V A yang berjumlah 40 siswa, sedangkan kelas yang terpilih 

sebagai kelas kontrol adalah kelas V B dengan jumlah 40 siswa..
61

 

 

 C. Ruang Lingkup Penelitian   

 Ruang lingkup kajian dalam penelitian ini adalah: 

 1.objek penelitian  

 Objek dalam penelitian ini adalah hasil belajar PKN menggunakan metode 

pembelajaran bermain peran. 

 2. subjek penelitian 

 Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V MIN II Bandar Lampung 

 3. waktu penelitian  

 Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2017. 

 4. tempat penelitian  

                                                             
61
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Tempat penelitian ini adalah MIN II Bandar Lampung yang beralamat di jalan 

Drs.warsito No.50 bandar lampung  

 

 D. Variabel Penelitian 

 Hal yang teliti dalam penelitian berkenaan dengan variabel penelitian. 

Variabel penelitan merupakan hal yang akan diteliti dalam sebah penelitian. 

“variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”.
62

 

 Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel independen 

(bebas) dan variabel dependen (terikat). “variabel bebas merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubaannya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu model 

pembelajaran numbered head together. Sedangkan Variabel terikat (variabel 

dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu hasil 

belajar peserta didik kelas V pada mata pendidikan kewarganegaraan.
63

  

 

 

 

 

                                                             
62

Sugiyono, metode penelitian kuantitatif,kualitatif dan R&D(alfabeta: bandung, 2014) ,h.38 
63

Sugiyono, Op. Cit., h.61 
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Gambar.4 variabel penelitian 

 

 

  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, tes dan 

dokumentasi. 

  1.Tes  

Tes adalah seperangkat pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk 

mengukur ketrampilan pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok.
64

 Tes digunakan sebagai alat penilaian 

berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk mendapat 

jawaban dalam bentuk lisa (tes lisan), dalam bentuk tulisan (tes tulisan) atau 

dalam bentuk perbuatan (tes tindakan).
65

 Tes yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah tes tulisan, yaitu tes yang berisi butir-butir pertanyaan dengan 

mengharapkan jawaban tertulis. Tes tertulis dalam penelitian ini adalah dalam 

bentuk pilihan ganda  . 

Tes ini ditujukan kepada peserta didik untuk kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Model tes ini digunakan peneliti untuk memperoleh data hasil 

belajar siswa setelah mendapatkan perlakuan. Data ini digunakan untuk 

                                                             
  

64
Ibid., h. 40. 

65
Wina sanjaya, penelitian pendidikan:jenis, metode,dan prosedur, (jakarta: kencana, 2013), 

h.251. 

Numbered head togeter 

(variabel bebas) 

Hasil belajar 

( variabel terikat) 



59 
 

menjawab permasalahan dalam penelitian. Tes ini akan mengukur seberapa 

jauh pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. 

  2. Dokumentasi   

 Teknik pengumpulan data lain yang digunakan adalah dokumentasi. 

Dokumentasi dari asal dokumen, yang artinya barang –barang 

tertulis
66

.Didalam melaksankan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda- 

benda tertulis seperti dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan 

harian, dan sebagiannya. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang 

diperlukan dalam penelitian seperti catatan, arsip sekolah, perencanaan 

pembelajaran, dan data guru. Selain itu, dokumentasi juga digunakan untuk 

melihat gambaran prose pelaksanaan penelitian yang digunakan di dalam 

kelas. 

F.Instrumen Penelitian 

 1. jenis penelitian  

 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur fenomena alam atau varibel yang diamati.
67

 Menurut wina sanjaya 

instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik sehingga lebih mudah diolah.
68

 Berdasarkan pengertian tersebut, 

instrumen penelitian adalah alat yang membantu peneliti dalam 

                                                             
66

Wina sanjaya, Op.cit.,h 270 

67
Sugiyono, Op. Cit., h.148. 

68
Wina sanjaya, Op. Cit., h. 249. 
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mengumpulkan dan mengukur data agar lebih mudah diolah. Berikut adalah 

instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti. 

Bentuk tes yang diberikan adalah tes objektif berbentuk pilihan ganda 

yang berjumlah 30 soal untuk pretest dan 40 soal untuk posttest. Soal pilihan 

ganda adalah satu bentuk tes yang mempunyai satu alternatif jawaban yang 

benar atau pilihan tepat.  

Tabel 4 

Instrumen Penelitian dan Tujuan Penggunaan Instrumen 

 

No. Jenis Instrumen Tujuan Instrumen Sumber 

Data 

Waktu 

1. Tes (Pretest dan 

Postest) 

Untuk mengetahui 

hasil belajar peserta 

didik pada ranah 

kognitif sebelum dan 

sesudah diterapkannya 

model pembelajaran  

tipe numbered head 

together 

Peserta 

Didik 

Pada awal 

dan akhir 

kegiatan 

pembelajaran 

3. Lembar Daftar 

Dokumentasi 

Untuk mengumpulkan 

data cetak berupa 

foto-foto/fakta-fakta 

selama proses 

pembelajaran 

Sekolah, 

Guru dan 

Peserta 

Didik 

Selama 

proses 

penelitan 

berlangsung 

 

Bentuk tes yang diberikan adalah tes objektif berbentuk pilihan ganda. 

Soal pilihan ganda adalah satu bentuk tes yang mempunyai satu alternarif 

jawaban yang benar atau paling tepat.  
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2. Uji Instrumen  

  a. Uji Coba Instrumen Tes 

Sebelum soal tes diujikan kepada siswa, terlebih dahulu dilakukan uji 

coba instrumen tes kepada siswa yang bukan menjadi subjek penelitian. Uji 

coba instrumen tes dilakukan untuk mendapatkan persyaratan soal pretest dan 

posttest, yaitu validitas dan reliabilitas. Uji coba instrumen tes dilakukan pada 

40 siswa di  kelas VC MIN 2 bandar lampung,. 

b. Uji Persyaratan Instrumen Tes 

Setelah dilakukan uji coba instrumen tes, maka langkah berikutnya 

adalah menganalisis hasil uji coba yang bertujuan untuk mengetahui validitas 

soal, reabilitas, daya beda soal dan taraf kesukaran soal. 

1. Validitas  

Validitas adalah derajad ketepatan antara data yang terjadi pada 

obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. 

Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara 

data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi 

pada obyek penelitian.
69

 

Dalam penelitian ini untuk menghitung validitas penulis 

menggunakan rumus korelasi product moment, sebagai berikut: 

 

                                                             
69
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pbis = 
   ⃐             

   
      

keterangan :  

   ⃐              = adalah rata-rata skor siswa yang menjawab benar dan rata-rata 

siswa yang menjawab salah. 

St = adalah simpangan baku skor total 

p = adalah simpangan baku skor total 

q = adalah 1 - p 

Korelasi product moment dilakukan untuk menguji hipotesis 

hubungan antara satu variabel independen dengan satu dependen.
70

 

Setelah didapat harga koefisien validitas maka harga tersebut 

diinterprestasikan terhadap kriteria dengan menggunakan tolak ukur 

mencari angka korelasi “r” product moment (rxy). Dengan derajat 

kebebasan sebesar (N – 2) pada taraf signifikasi        dengan 

ketentuan bahwa rxy sama atau lebih besar daripada rtabel maka hipotesis 

diterima atau soal dapat dinyatakan valid. Sebaliknya jika rxy lebih kecil 

dari pada rtabel maka soal tes dinyatakan valid. 

 

                                                             
70

 Ibid,. h. 215. 



63 
 

2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur sejauh mana alat ukur 

yang digunakan dapat dipercaya. Penguju reabilitas instrumen dapat 

dilakukan secara eksternal mau pun intrnal. Secara eksternal pengujian 

dapat dilakuan dengan test-retest (stability), equivalen, dan gabungan 

keduanya.  

Secara internal reliabilitas instrumen dapat diuji dengan 

menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan 

teknik tertentu. Dalam penelitian ini, untuk mengukur reliabilitas instrumen 

peneliti menggunakan rumus : 

Penulis menggunakan pengujian reliabilitas dengan  rumus KR.20 

(Kuder Richardson). Rumusnya ditulis sebagai berikut: 

   = 
 

(   )
{
  

  ∑     

  
 } 

Keterangan : 

  : jumlah item dalam instrumen 

   : proporsi banyaknya subyek yang menjawab pada item 1 

   : 1-   

  
   : variansi soal

71
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Harga         yang diperoleh di bandingkan dengan         dengan taraf 

signifikansi 5 %.Jika harga         >       tabel maka soal yang di ujikan 

memiliki kriteria reliabel. 

 

3. Uji Tingkat Kesukaran (rumus dan criteria) 

Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar 

suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan 

dalam bentuk indeks. Indeks tingkat kesukaran ini pada umumnya 

dinyatakan dalam bentuk proporsi yang besarnya berkisar 0,00 – 1,00. 

Semakin besar indeks kesukaran yang diperoleh dari hasil perhitungan, 

berarti semakin mudah soal itu. Suatu soal memiliki TK= 0,00 artinya 

bahwa tidak ada siswa yang menjawab benar soal dan bila memiliki 

TK=1,00 artinya bahwa siswa menjawab benar soal. Pada prinsipnya, skor 

rata-rata yang diperoleh siswa pada butir soal yang bersangkutan 

dinamakan tingkat kesukaran butir soal itu.   

Rumus yang digunakan untuk soal objektif adalah seperti berikut ini: 

Tingkat Kesukaran (TK) : 

=    Jumlah siswa yang menjawab benar soal 

Jumlah siswa yang mengikuti tes 

= Jumlah siswa yang benar pada kelompok atas + tengah + bawah 

Jumlah siswa yang mengikuti tes 
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I = B 

 N 

Keterangan :  I   : Angka indeks kesukaran item 

B : Banyak test yang dapat menjawab dengan benar 

terhadap butir  item soal. 

N  : jumlah siswa yang mengikuti tes hasil belajar 

Krtiteria atau klasifikasi tingkat kesukaran soal dapat dicontohkan 

seperti berikut : 

  Tabel 5. Tabel klarifikasi taraf kesukaran soal. 

 

 

 

Tingkat kesukaran dilakukan oleh guru untuk menganalisis apakah 

setiap nomor-nomor soal sesuai dengan judgment yang ada. Apakah soal 

tersebut dikategorikan mudah, sedang, ataupun sukar.  

4. Daya Beda (rumus dan kriteria) 

Analisis daya beda mengkaji butir-butir soal dengan tujuan untuk 

mengetahui kesanggupan soal dalam membedakan siswa yang tergolong 

mampu (tinggi prestasinya) dengan siswa yang tergolong kurang 

prestasinya. Artinya, bila soal tersebut diberikan kepada anak yang 

mampu, hasilnya menunjukkan prestasi yang tinggi. Dan bila diberikan 

a. 0,00 – 0,30 soal tergolong sukar ( soal sulit = soal dikatakan tidak 

baik) 

b. 0,31 – 0,70 soal tergolong sedang (sedang = soal dikatakan baik) 

c.0,71 – 1,00 soal tergolong mudah (terlalu mudah = soal tidak baik)
1
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kepada siswa yang lemah, hasilnya rendah. Tes dikatakan tidak memiliki 

daya pembeda apabila tes tersebut, jika diujikan kepada anak yang 

berprestasi tinggi, dan hasilnya rendah. Tetapi bila diberikan kepada anak 

yang lemah, hasilnya lebih tinggi. Atau diberikan kepada kedua kategori 

siswa tersebut, hasilnya sama saja. Kesimpulannya tes tidak memiliki 

daya beda karena tidak menghasilkan gambaran hasil yang sesuai dengan 

kemampuan siswa yang sesungguhnya. 

Untuk mengetahui daya beda soal bentuk pilihan ganda adalah 

dengan menggunakan rumus berikut ini : 

DP =  2 (BA – BB) 

                   N 

 

Keterangan :  

a. DP/DB adalah daya pembeda soal 

b. BA = jumlah jawaban benar pada kelompok atas 

c. BB = jumlah jawaban benar pada kelompok bawah 

d. N = jumlah siswa yang mengerjakan tes 
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Krtiteria atau klasifikasi daya beda soal bentuk pilihan ganda dapat 

dicontohkan seperti berikut : 

tabel 6. Tabel klarifikasi daya pembeda soal 

 

 

sumbe 

 

Butir soal tidak memiliki daya beda diduga soal terlalu mudah atau 

soal terlalu sulit sehingga perlu diperbaiki atau diganti pertanyaannya.
72

  

G. Uji Persyaratan Analisis Data 

1. Uji normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah sempel yang diteliti 

berdistribusi normal atau tidak, uji kenormalitas yang dilakukan adalah uji 

normalitas Kolmogorov-Smirnov dengang menggunakan IBM SPSS 

Statistics v.16 for windows  

Pedoman pengambilan keputusannya adalah apabila nilai 

signifikansi < 0,05 maka data tidak normal dan sebaliknya, jika nilai 

signifikansi > 0,05 maka data dinyatakan normal. 

                                                             
72 .Ibid.h.77 

a. 0,70 – 1,00 soal diterima/baik 

b. 0,40 – 0,70 soal diterima tetapi perlu diperbaiki 

c. 0,20 – 0,40 soal diperbaiki 

d. 0,00 – 0,20 soal tidak dipakai/dibuang 
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2. Uji Homogenitas  

Uji Homogenitas bertujuan untuk melihat apakah kelas yang 

menjadi sampel mempunyai varian yang sama atau tidak. Jika kelas 

tersebut mempunyai varian yang sama maka kelompok tersebut dikatakan 

homogeny. Uji homogenitas yang digunakan adalah uji homogenitas 

Levene dengan menggunakan IBM SPSS Statistics v.16 for windows. 

Pedoman pengambilan keputusannya adalah apabila nilai signikansi 

< 0,05 maka data tidak homogen dan sebaliknya, jika nilai signifikansi > 

0,05 maka data dinyatakan homogen. 

3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji kesamaan dua rata-

rata atau uji pihak kanan yaitu uji t. menggunakan uji t karena yang 

dibandingkan adalah dua rata-rata dan dua hal yang benar-benar berbeda. Uji t 

dilakukan dengan cara uji kesamaan dua varian dilakukan pada data post-test 

kelompok eksperimen dan kontrol. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

kedua kelompok memiliki varian yang sama atau tidak. Setelah kedua sampel 

sama atau berbeda (homogen), maka untuk selanjutnya data dianalisis dengan 

uji hipotesis penelitian.  

a. Menentukan Hipotesis 

Ha =  Ada (terdapat) pengaruh yang signifikan. 

Ho =  Tidak ada (tidak terdapat) pengaruh yang signifikan. 
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b. Menentukan Dasar Pengambilan Keputusan 

 

1) Berdasarkan sig.(2-tailed) : 

Untuk uji dua sisi maka α/2 = 0.025 

Jika nilai sig.(2-tailed) < 0.025, maka Ha diterima 

Jika nilai sig.(2-tailed) > 0.025, maka Ha ditolak 

2) Berdasarkan t-hitung 

Jika nilai t-hitung < t-tabel, maka Ha diterima 

Jika nilai t-hitung > t-tabel, maka Ha ditolak 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Data Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan pada kelas V A 

MIN 2 Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018 sebagai kelas 

eksperimen yang menerapkan pembelajaran dengan model pembelajaran 

numbered head together dan kelas VB sebagai kelas kontrol yang 

diterapkan dengan model pembelajaran terpadu, hasil belajar yang 

didapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :  

Tabel 7 

Rekapitulasi Nilai Posttest Hasil Belajar Pada Kelas Eksperimen  

(Kelas VA) 

 Nilai Post Test 

Nilai Tertinggi 92 

Nilai Terendah 52 

Jumlah 3332 

Rata-Rata 83,3 
Sumber: Hasil Perhitungan Data Nilai Posttest Hasil Belajar Siswa Kelas V 

Eksperimen MIN 2 Bandar Lampung. 

Pada tabel 8 dapat dilihat nilai tes hasil belajar kelas eksperimen 

dengan menggunakan model numbered head together. Nilai post test 

memperoleh dengan nilai tertinggi adalah 92 dan nilai terendah adalah 52. 

Jumlah nilai post test adalah 3332. Nilai post test dengan nilai rata-rata 

yaitu 83,3. 
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Tabel 9 

Rekapitulasi Nilai Posttest Hasil Belajar Pada Kelas Kontrol  

(Kelas VB) 

 Nilai Post Test 

Nilai Tertinggi 95 

Nilai Terendah 30 

Jumlah 3102 

Rata-Rata 77,55 
Sumber: Hasil Perhitungan Data Nilai Posttest Hasil Belajar Siswa Kelas V 

Kontrol MIN 2 Bandar Lampung. 

Pada tabel 11 dapat dilihat nilai tes hasil belajar kelas eksperimen 

dengan menggunakan model numbered head together. Nilai post test 

memperoleh dengan nilai tertinggi adalah 95 dan nilai terendah adalah 30. 

Jumlah nilai post test adalah 3102. Nilai post test dengan nilai rata-rata 

yaitu 77,55.  

B. Hasil Perhitungan Persyarat Analisis 

 

Tabel 9 

Data Nilai Pretest dan Posttest 

Hasil Belajar PKN Kelas Eksperimen 

 

NO. NAMA SISWA PRETEST POSTTEST 

1 ABDURAHMAN AL HADDAD 73 85 

2 AHMAD HABIBI 50 52 

3 AHMAD MAULANA MUZAKKI 43 55 

4 AJENG AYUNI WIJAYA 83 92 

5 AL-FAREL RADITIA PUTRA 80 90 

6 ALFI ERDIAN SAID 76 87 

7 ALVIN IZZAH RAMADHAN 80 87 

8 ANDIEN PUTRI KAUNANG 76 92 

9 AZKIAH NURUL MUTHIAH 70 90 

10 DEVI MELIA 70 87 

11 DZAKIYYAH ATIKAH 76 85 

12 FAJAR MUHARAM SAPUTRA 43 87 
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13 GUNAWAN YUDHA PRATAMA 60 75 

14 HANINDYA SAVANDA A 70 82 

15 HASNA ZAHIDAH PULUNGAN 70 82 

16 HERLITA AHDA KUSUMA 80 90 

17 IBNU ARRAFI 50 82 

18 JOVITA ANINDITA 80 87 

19 KANAYA TABHITA 83 90 

20 M ABDURAHMAN 80 80 

21 
MUHAMMAD FARID FAIQUL 
UMAM 86 85 

22 MUHAMMAD FAREL ARIZA 83 82 

23 
MUHAMMAD GALIH UMAR 
HUSEN 86 87 

24 NADYA AZAHRA PUTRI 73 90 

25 NADDIYAH NAZIYYATUN FIKROH 76 82 

26 NONI HAFIDZAH 83 92 

27 PUTRI SALMA 70 80 

28 
QURRATU ALINA AINUS 
SA’ADAH 83 90 

29 RAJWA JAUZA NUHA 80 82 

30 RAHYANG DYAH MAHARANI 73 82 

31 RAYHANA JIHAN ULYA 76 70 

32 RESQITA UMMATUL UMROH 76 87 

33 REVINA JENTIA SAPUTRI 83 82 

34 RISKA PRAMEDIA NINGSIH 80 80 

35 SHAFA FIDELA 83 92 

36 SALWA TASKIA 76 80 

37 SENDY USFA TRISIA 80 80 

38 SYARIFFATUNNISA 70 82 

39 SHAFIYA SALSABILA CAHYANA 73 80 

40 ZAIDAN ZIDNAFANA 83 90 

    2966 3332 

    74,15 83,3 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata hasil 

belajar kelas eksperimen mengalami peningkatan yaitu dari nilai pretest 

sebesar 74,15 dan nilai posttest sebesar 83,3. Selanjutnya, untuk mengetahui 
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hipotesis yaitu adanya pengaruh yang terjadi perlu diketahui juga data yang 

terdapat pada kelas kontrol. 

Tabel 10 

Data Nilai Pretest dan Posttest 

Hasil Belajar PKN Kelas Kontrol 

NO. NAMA SISWA PRETEST POSTTEST 

1 ADIBAH DZAKI IZZAH 63 75 

2 ADINDA PUTRI WAHYUNI 50 90 

3 ANISA AULIA LESTARI 50 90 

4 ARKAN FATONI 83 95 

5 AL DAFA FIRMANSYAH 60 60 

6 AH. JALALUDIN AL MUBAROK 50 50 

7 ALVIN NANDA YULIADI 80 90 

8 A.GUSTI SHOFWAN ZAKI 80 85 

9 AHMAD ZAKI AS-SIDIQ 76 82 

10 DIAZ ERLANGGA 70 80 

11 DEVI ZAAHIYA HERYANA 40 42 

12 FARA DISTA VEGA 70 80 

13 HANIF BAYU AL-FATIH 63 77 

14 ILHAM ALIF SETIAWAN 30 30 

15 MULIAN LESTARI 76 85 

16 M. HANIF AKRAM 80 87 

17 MIFTAHU NURIL FATHIL 46 50 

18 
M. GISTO ALOR CANDO 
PUTRA 73 77 

19 M. WAHYU AL-FAQIH 80 85 

20 MIFTAHUL JANNAH KAIRI 73 85 

21 MUHAMMAD AINURRAFLI 70 77 

22 M. RIDO IBNU AKIL 56 60 

23 MUH. RIFANSYAH 80 87 

24 MUH. RAFLI NURFAQIH 80 85 

25 MUH. AQIL MA’SUR 76 85 

26 M. AR. RAYYAN RAMADHAN 50 50 

27 M. RIFKI MUSTOFFA 90 92 

28 NAISILA ZAHWA PUTRI 76 77 

29 NABIL KAISAT PRATAMA 80 82 
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30 NATASYA AULIA PUTRI 80 80 

31 RAFDI ALI 76 85 

32 RAISYA QURROTA A’IYUN 70 75 

33 RISCHA AR-RAHMA 83 85 

34 RISKI ILYAS HARIS 80 80 

35 SAYVIRA ANGGRAINI 73 75 

36 SAMROTUL ZANNAH 86 90 

37 SETIA WAHYUDI NUSA 80 80 

38 RAFLI HIDAYATULLOH 83 90 

39 
TANGGUH RAGA ISLAM  
PUTRA 76 80 

40 MUH. RIFANSYAH 90 92 

    2828 3102 

    70,7 77,55 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata hasil belajar 

kelas Kontrol mengalami peningkatan yaitu dari nilai pretest sebesar 70,7 dan  

nilai posttest sebesar 77,55. Kemudian, guna lebih jelasnya membuktikan bahwa 

adanya peningkatan maka dilakukan uji t, sebelum dilakukan uji t data harus 

memenuhi kriteria yaitu data harus berdistribusi normal dan homogen. 

C. Analisis Instrumen Tes 

1. Uji Validitas 

Untuk mendapatkan data yang baik, tes yang digunakan dalam 

penelitian salah satunya harus memenuhi syarat kevalidan. Adapun hasil uji 

coba instrument item soal uji coba kemampuan pemecahan masalah dapat 

dilihat pada table di bawah ini: 
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Tabel 11 

Hasil Uji Validitas pretest   

Keterangan No. Butir Soal Jumlah 

Tidak Valid 
3,8,9,10,12,14,15,16,18,19,20,22,23, 

26,29,30 

16 

Valid 1,2,4,5,6,7,11,13,17,21,24,25,27,28 14 

Sumber : Hasil Perhitungan Data Uji Validitas Posttest Kelas IV MIN 2 Bandar 

Lampung. 

  Berdasarkan tabel diatas dari 30 item soal yang diujikan terdapat 16 

soal yang tidak valid yaitu no 3,8,9,10,12,14,15,16,18,19,20,22,23,26,29,30. 

Sehingga dari uji coba instrumen yang telah dilakukan diperoleh 14 item soal 

yang memenuhi kriteria kevalidan (   > 0,381) dari 30 item soal. Adapun 

item soal yang dapat diujikan yaitu item soal no. 

1,2,4,5,6,7,11,13,17,21,24,25,27,28 

 

Tabel 12 

Hasil Uji Validitas posttest 

Keterangan No. Butir Soal Jumlah 

Tidak Valid 
3,7,11,13,14,15,16,18,20,22,24,25, 

27,28,31,37. 
16 

Valid 
1,2,4,5,6,8,9,10,12,17,19,21,23,26,29,30, 

32,33,34,35,36,38,39,40 
24 
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Sumber : Hasil Perhitungan Data Uji Validitas Posttest Kelas IV MIN 2 Bandar 

Lampung. 

  Berdasarkan tabel diatas dari 40 item soal yang diujikan 

terdapat 16 soal yang tidak valid yaitu no 3,7,11,13,14,15,16,18,20,22,24, 

25,27,28,31,37. Sehingga dari uji coba instrumen yang telah dilakukan 

diperoleh 24 item soal yang memenuhi kriteria kevalidan (   > 0,381) dari 

40 item soal. Adapun item soal yang dapat diujikan yaitu item soal no. 

1,2,4,5,6,8,9,10,12,17,19,21,23,26,28,30,32,33,34,35,36,38,39,40. 

 

2. Uji Relibilitas 

 Setelah dilakukan uji validitas soal diperoleh soal 14 item yang memenuhi 

kriteria kevalidan yaitu item soal no. 1,2,4,5,6,7,11,13,17,21,24,25,27,28. 

kemudian untuk mengetahui apakah item soal tersebut dapat digunakan 

kembali atau tidak maka peneliti melakukan uji reliabilitas terhadap  soal 

pretest tersebut dengan menggunakan rumus Kr20. 

   = 
 

(   )
{

  
  ∑     

  
 } 

   = 
  

(    )
{
          

     
} 

   = 
  

(  )
{

    

     
} 

   = 1,076 x 0,57 

   = 0,613 
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Berdasarkan uji reliabilitas untuk pretest dengan menggunakan 

rumus Kr20 sebesar 0, 682. karena     >       , yakni 0, 682 > 0,613 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua empat belas soal tersebut 

reliabel. 

  Peneliti juga melakukan uji reliabilitas terhadap  soal posttest 

tersebut dengan menggunakan rumus Kr20. 

   = 
 

(   )
{

  
  ∑     

  
 } 

   = 
  

(    )
{
            

      
} 

   = 
  

(  )
{

     

      
} 

   = 1,043 x 0,624 

   = 0, 650 

Berdasarkan uji reliabilitas untuk posttest dengan menggunakan 

rumus Kr20 sebesar 0, 803. karena     >       , yakni 0, 803> 0,650 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua dua puluh tiga soal tersebut 

reliabel. 
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3. Uji Tingkat Kesukaran 

Uji tingkat kesukaran pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah soal yang diujikan tergolong sukar, sedang dan 

mudah. Adapun hasil analisis tingkat kesukaran item soal dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

Tabel 13 

Hasil Uji Tingkat Kesukaran Item Soal Pretest 

No. Kriteria Nomor Soal 

1. Sukar  

2. Sedang 6,13,25. 

3. Mudah 1,2,4,5,7,11,17,21,24,27,28 

Sumber : Hasil Perhitungan Data Tingkat Kesukaran Posttest Kelas V MIN 2 

Bandar Lampung. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji tingkat kesukaran, maka 

diketahui terdapat 3 soal tergolong sedang, 11 soal tergolong sedang dan 

tidal ditemukan soal yang tergolong sulit. 

Tabel 14 

Hasil Uji Tingkat Kesukaran Item Soal Posttest 

No. Kriteria Nomor Soal 

1. Sukar  

2. Sedang 40. 

3. Mudah 
1,2,4,5,6,8,9,10,12,17,19,21 

23,26,29,30,32,33,34,35,36,38,39 
Sumber : Hasil Perhitungan Data Tingkat Kesukaran Posttest Kelas V MIN 2 

Bandar Lampung. 
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Berdasarkan hasil perhitungan uji tingkat kesukaran, maka 

diketahui terdapat 1 soal tergolong sedang, 23 soal tergolong sedang dan 

tidal ditemukan soal yang tergolong sulit. 

 

4. Daya Beda 

Daya pembeda dari setiap butir soal menyatakan seberapa jauh 

kemampuan butir soal dapat membedakan antara peserta didik yang 

menjawab dengan benar. Adapun hasil analisi daya pembeda butir soal tes 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 15 

Hasil Daya Pembeda Item Soal Pretest  

No. Kriteria Nomor Soal 

1. Baik Sekali 1,2,4 

2. Baik 5,7. 

3. Cukup 6,11 

4. Jelek 13,17,21,24,25,27,28, 
Sumber : Hasil Perhitungan Data Daya Pembeda Posttest Kelas V MIN 2 

Bandar Lampung. 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan daya pembeda butir tes uji coba 

terdapat 3 item soal yang tergolong baik sekali, Sedangkan 2 item soal 

tergolong baik, sebanyak 6 soall tergolong cukup dan 7 item soal tergolong 

jelek.  
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  Tabel 16 

Hasil Daya Pembeda Item Soal Postest  

No. Kriteria Nomor Soal 

1. Baik Sekali  

2. Baik 6,8,14,23,34,40 

3. Cukup 1,2,4,5,10,12,19,21,26,29,30,32,33,35,36,38,39. 

4. Jelek 9,17 
Sumber : Hasil Perhitungan Data Daya Pembeda Posttest Kelas V MIN 2 

Bandar Lampung. 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan daya pembeda butir tes uji coba 

terdapat 6 item soal yang tergolong baik, Sedangkan 17 depalapan item soal 

tergolong cukup, kemudian sebanyak 2 item soal tergolong jelek. 

D. Analisis data 

a. Uji Normalitas 

Untuk mengetahui sebaran data hasil belajar PKN pretest dan posttest 

tersebut berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji normalitas 

Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan IBM SPSS Statistics v.16 for 

windows dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 17 

Rekapitulasi Uji Normalitas Data Pretest dan Posttest 

Hasil Belajar eksperimen 

No. Data Sig. (2-tailed) α (5%) Keterangan 

1 
Eksperimen 

0,33 0,05 Normal 

2 0,14 0.05 Normal 

Dari tabel pretest dijelaskan bahwa data berdistribusi nomal yang dapat 

dilihat dari nilai signifikasi atau probabilitasnya. Pedoman pengambilan 
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keputusannya adalah apabila nilai signifikansi < 0,05 maka data tidak normal dan 

sebaliknya, jika nilai signifikansi > 0,05 maka data dinyatakan normal. Nilai 

probabilitas atas nilai sig yang didapat dari data soal tes hasil belajar PKN yaitu 

0,33 > 0,05 maka data-data tersebut berdistribusi normal. 

Dari tabel posttest dijelaskan bahwa data berdistribusi nomal yang dapat 

dilihat dari nilai signifikasi atau probabilitasnya. Pedoman pengambilan 

keputusannya adalah apabila nilai signifikansi < 0,05 maka data tidak normal dan 

sebaliknya, jika nilai signifikansi > 0,05 maka data dinyatakan normal. Nilai 

probabilitas atas nilai sig yang didapat dari data soal tes hasil belajar PKN yaitu 

0,14 > 0,05 maka data-data tersebut berdistrribusi normal. 

.  Kemudian untuk kelas kontrol dapat kita lihat di lampiran tabel :  

Tabel 18 

Rekapitulasi Uji Normalitas Data Pretest dan Posttest 

Hasil Belajar PKN kontrol 

No. Data Sig. (2-tailed) α (5%) Keterangan 

1 
Kontrol 

0,69 0,05 Normal 

2 0,10 0.05 Normal 

 

Dari tabel pretest dijelaskan bahwa data berdistribusi nomal yang dapat 

dilihat dari nilai signifikasi atau probabilitasnya. Pedoman pengambilan 

keputusannya adalah apabila nilai signifikansi < 0,05 maka data tidak normal dan 

sebaliknya, jika nilai signifikansi > 0,05 maka data dinyatakan normal. Nilai 
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probabilitas atas nilai sig yang didapat dari data soal tes hasil belajar PKN yaitu 

0,69 > 0,05 maka data-data tersebut berdistribusi normal. 

Dari tabel posttest dijelaskan bahwa data berdistribusi nomal yang dapat 

dilihat dari nilai signifikasi atau probabilitasnya. Pedoman pengambilan 

keputusannya adalah apabila nilai signifikansi < 0,05 maka data tidak normal dan 

sebaliknya, jika nilai signifikansi > 0,05 maka data dinyatakan normal. Nilai 

probabilitas atas nilai sig yang didapat dari data soal tes hasil belajar PKN yaitu  

0,10 > 0,05 maka data-data tersebut berdistrribusi normal. 

b. Uji Homogenitas 

Uji kesamaan dua varian (homogenitas) pada penelitian ini menggunakan 

SPSS Versi 16.0 for Windows, digunakan untuk melihat kesamaan kedua varian 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil uji homogenitas dapat dilihat pada 

tabel berikut :  

Tabel 19 

Rekapitulasi Hasil Uji Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variances 

Eksperimen 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.1772 1 78 .187 

Sumber: Hasil Perhitungan Uji Homogentias Nilai pretest Hasil Belajar Siswa Kelas 

V Eksperimen MIN 2 Bandar Lampung. 

 

  Untuk melihat hasil data homogen atau tiadaknya adalah dengan 

melihat nilai Sig dari Test of Homogeneity of Variances apabila nilai sig > 
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0,05 maka data dinyatakan homogen dan apabila nilai sig < 0,05 maka data 

tidak homogen. Dari data diatas diperoleh hasil Test of Homogeneity of 

Variances  bahwa sig > 0,05 ( 0,187 > 0,05 ) maka data diambil dari data yang 

homogen.  

      Tabel 20  

Rekapitulasi Hasil Uji Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variances 

Kontrol 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.076 1 78 .783 

Sumber: Hasil Perhitungan Uji Homogentias Nilai pretest Hasil Belajar Siswa Kelas 

V kontorol MIN 2 Bandar Lampung. 

 

Untuk melihat hasil data homogen atau tiadaknya adalah dengan melihat 

nilai Sig dari Test of Homogeneity of Variances apabila nilai sig > 0,05 maka 

data dinyatakan homogen dan apabila nilai sig < 0,05 maka data tidak homogen. 

Dari data diatas diperoleh hasil Test of Homogeneity of Variances  bahwa sig > 

0,05 ( 0.783 > 0,05 ) maka data diambil dari data yang homogen. 

c. Uji Hipotesis  

Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas pada tes pretest dan 

tes posttest hasil belajar peserta didik, selanjutnya akan dilakukan analisis data 

untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Uji hipotesis ini dilakukan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara penggunaan model 

numbered head together terhadap hasil belajar peserta didik.  
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Peneliti menggunakan uji T-test 2 sampel tidak berkorelasi atau 

Independent karena dalam penelitian ini peneliti hendak mengetahui adakah 

perbedaan hasil belajar PKN antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berikut 

adalah hasil perhitungan uji T-Independent dengan menggunakan  SPSS Versi 

16.0 for Windows. 

Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 21 

Perhitungan Uji-t Independet dengan SPSS versi 16.0 for Windows 

independent Samples Test 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differ

ence 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Nilai 

hasil 

belaj

ar 

PKn 

Equal 

variances 

assumed 

40 .000 6.459 39 .000 9.150 1.417 6.284 12.0116 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

4.997 39 .000 6.850 1.371 4.077 9.623 

Sumber: Hasil Perhitungan Uji t Hasil Belajar Siswa Kelas V MIN 2 Bandar Lampung. 
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d.1. Menentukan Hipotesis 

Untuk menguji terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaran 

numbered head together terhadap hasil belajar PKN kelas V MIN 2 

Bandar Lampung dimana: 

H0 :     =    

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaran Numbered 

head together terhadap hasil belajar PKN kelas V MIN 2 Bandar 

Lampung.  

Ha  :           

Terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaran Numberes head 

together terhadap hasil belajar PKN kelas V MIN 2 Bandar Lampung.  

d.2. Menentukan Dasar Pengambilan Keputusan 

d.2.1. Berdasarkan sig. (2-tailend): 

Untuk uji dua sisi α:2 = 0.025 

Jika nilai sig.(2-tailed) < 0.025, maka Ha diterima 

Jika nilai sig.(2-tailed) > 0.025, maka Ha ditolak 

Berdasarkan nilai sig.(2-tailed) yang diperoleh yaitu 0.00, berarti : 

0.00 < 0.025 maka Ha diterima. 
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d.2.2. Berdasarkan t-hitung 

Jika nilai t-hitung < t-tabel, maka Ha diterima 

Jika nilai t-hitung > t-tabel, maka Ha ditolak 

Berdasarkan perhitungan, diketahui t-tabel : df (39-2 = 37) pada α:2 (0.025) 

sebesar 0,312 berarti : t-tabel 0,312 = < t-hitung = 6.459 maka Ha diterima. 

 

d. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran Numbered head together terhadap hasil belajar PKN siswa kelas 

V MIN 2 Bandar Lampung. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 80 

siswa dengan rincian 40 siswa kelas V A dan 40 siswa kelas V B. Teknik 

sampling yang digunakan adalah teknik nonprobability sampling dengan hasil 

kelas V A sebagai kelas eksperimen dan kelas V B sebagai kelas kontrol. Dari 

sampel tersebut diperoleh data hasil test instrument butir soal hasil belajar 

PKN adalah 14 butir soal yang valid untuk pretest dan 24 butir soal yng valid 

untuk posttest. Berdasarkan hasil penghitungan dihasilkan bahwa rata-rata 

pretest kelompok Eksperimen 74,1 dengan jumlah responden 40 siswa. 

Sedangkan pada kelas kontrol memiliki rata-rata 70,7 dengan jumlah 

responden 40 siswa dengan jelas terlihat bahwa tidak adanya perbedaan yang 

signifikan sebelum diberikan treatmen/ perlakuan. Selanjutnya setelah diberi 

tretmen/ perlakuan pada kelas eksperimen dan kelas control maka diperoleh 
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nilai posttest dengan rata-rata 83,3 pada kelas eksperimen dan 77,5 pada kelas 

kontrol. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran PKN menggunakan model pembelajaran Numbered head together 

lebih tinggi dari pada hasil belajar pada mata pelajaran PKN dengan 

menggunakan model pembelajaran terpadu. Hal ini sesuai dengan perhitungan 

program IBM SPSS Statistics v.16 for windows yang menggunakan analisis 

Uji t untuk sampel yang berasal dari distribusi yang berbeda Independent 

samples test. Hasil perhitungan data menunjukkan bahwa nilai Sig = 0,000 

atau t table = 0,312 < t hitung = 6.459 Ini berarti nilai t hitung lebih besar dari 

nilai t table baik pada taraf 5 %. Maka hipotesis nihil (Ho) ditolak dan 

hipotesisi alternative (Ha) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signitifikan pada penerapan model pembelajaran 

numbered head together terhadap hasil belajar PKN siswa kelas V MIN 2 

Bandar Lampung. 

Berdasarkan hasil pembelajaran yang dilakukan peneliti terhadap 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung menunjukkan perbedaan 

aktifitas siswa yaitu: semua siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar 

dengan tekun dan sungguh-sungguh, semua siswa membentuk kelompok 

sesuai dengan intruksi guru, siswa bertanggung jawab dalam kegiatan 

kelompok, semua siswa berkonstribusi dalam kegiatan kelompok. Perbedaan 
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keaktifan siswa terjadi karena pembelajaran melalui model pembelajaran 

numbered head together sangat menarik bagi siswa. Siswa lebih tertarik 

dengan model pembelajaran ini karena memberikan kesempatan bagi siswa 

untuk lebih aktif dalam pembelajaran.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan model pembelajaran 

numbered head together pada siswa kelas V pada mata pelajaran PKN MIN 2 

Bandar Lampung mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal ini 

dapat diketahui dari nilai rata-rata  pretest kelompok eksperimen 74,1 dari 40 

siswa. Sedangkan pada kelas kontrol memiliki rata-rata 70,7 dari 40 siswa . 

Setelah diberi tretmen atau perlakuan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

maka diperoleh nilai posttest dengan rata-rata 83,3 pada kelas eksperimen dari 

40 siswa  dan  77,5 pada kelas kontrol dari 40 siswa. Hasil perhitungan data 

menunjukkan bahwa nilai Sig = 0.000 atau t table = 0,312 < t hitung = 6.459 

Ini berarti nilai t hitung lebih besar dari nilai t table baik pada taraf 5 %. Maka 

Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga membuktikan bahwa penggunaan model 

pembelajaran Numbered head together dapat meningkatkan hasil belajar PKN 

siswa kelas V MIN 2 Bandar Lampung. 

B. Saran 

Dalam rangka kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran, 

maka beberapa hal yang dapat menjadi bahan saran adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi guru 

Diharapkan guru dapat mempelajari dan memahami model 

numbered head together agar mampu menerapkan model numbered had 

together dalam proses mengajar karena model tersebut cocok digunakan 

dalam pembelajaran PKN. Guru dapat memanfaatkan model pembelajaran 

yang lebih bervariasi dan menyesuaikan dengan materi. 

2. Bagi Siswa 

Diharapkan agar dalam belajar selalu aktif dan sering melakukan 

diskusi dengan temannya dalam menyelesaikan permasalahan. Dalam 

proses pembelajaran siswa juga diharapkan tidak menggantungkan segala 

sesuatu pada siswa lainnya, sehingga hasil belajarnya terus meningkat dan 

mendapatkan nilai yang memuaskan. 

3. Bagi Sekolah 

Agar proses pembelajaran dapat memberikan hasil yang 

maksimal, hendaknya sekolah dapat memenuhi kebutuhan akan sarana dan 

prasarana pembelajaran, sehingga dapat dimanfaatkan guru sebagai 

penunjang untuk kegiatan proses pembelajaran. 
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