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ABSTRAK 

Penelitian ini bermula dilatar belakangi masalah adanya guru dalam 

menyampaikan pembelajaran yang masih menggunakan model pembelajaran 

konvensional. Sehingga dapat menyebabkan hasil belajar siswa masih kurang dari 

nilai KKM. Oleh karena itu, pada penelitian tindakan kelas ini mencoba untuk 

mengatasi rendahnya hasil belajar siswa dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dalam pelajaran IPA. Rumusan 

masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Apakah model pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Head Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik 

pada mata pelajaran IPA kelas VB MIN 1 Lampung Utara T.P. 2016-2017.  Adapun 

tujuan dari penelitian ini yaitu dapat memberikan kontribusi kepada guru untuk 

menggunakan model yang bervariasi khususnya Numbered Head Together (NHT) 

dan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dalam pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam kelas VB MIN 1 Lampung Utara. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas (PTK) karena masalah yang dipecahkan berasal dari praktik 

pembelajaran di kelas sebagai  meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun tujuan dari 

penelitian ini yaitu dapat memberikan kontribusi kepada guru untuk menggunakan 

model yang bervariasi khususnya Numbered Head Together (NHT) dan untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam kelas VB MIN 1 Lampung Utara. 

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa telah terjadi peningkatan hasil belajar 

siswa dapat dilihat dari hasil evaluasi pra survey yang tuntas 11 peserta didik 

(36,67%) dengan dilanjutkan siklus I yang tuntas 20 peserta didik (66,66%) dan pada 

siklus II yang tuntas 29 peserta didik (96,66%). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Head Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

Vb MIN 1 Lampung Utara. Setelah peneliti mengadakan penelitian tindakan kelas 

dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together 

(NHT), dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA pada sisiwa kelas VB MIN 1 Lampung Utara 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) menurut hakikatnya adalah 

untuk “mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian proses yang dikenalkan 

dengan proses ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah dan hasilnya 

terwujud sebagai produk ilmiah yang tersusun atas tiga komponen terpenting 

berupa konsep, prinsip, dan teori yang berlaku secara universal. Mata pelajaran 

IPA berguna untuk pengembangan pengetahuan keterampilan dan sikap ilmiah 

pada siswa serta memupuk rasa mencintai dan menghargai penciptanya-Nya.  

Semua pihak yang berkepentingan dengan dunia pendidikan tentu 

mengharapkan setiap peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang sebaik-

baiknya sesuai dengan kemampuan masing-masing.  Tetapi dalam kenyataannya, 

tidak semua peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai yang diharapkan. 

Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor yang ada dalam diri siswa 

maupun faktor yang ada di luar diri peserta didik.  

Namun pada dasarnya setiap peserta didik dapat dibantu untuk 

memperbaiki hasil yang dicapai sesuai dengan kemampuan masing-masing. 

Bantuan yang diberikan dapat berupa penggunaan pendekatan, metode, materi 

dan alat yang sesuai dengan jenis dan sifat hambatan belajar yang dialami oleh 

peserta didik. Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks dan 



melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan. Oleh karena itu untuk 

menciptakan pembelajaran yang kreatif, dan menyenangkan, diperlukan 

keterampilan. Di antaranya adalah “keterampilan membelajarkan dan 

keterampilan mengajar”.
1
 Namun dalam menciptakan pembelajaran yang baik ini 

tentunya disesuaikan dengan budaya dan sumber-sumber yang dimilikinya, 

dengan sedikit rekayasa dari pendidik untuk menjadikannya sebagai hasil belajar 

yang berdayaguna.  

Menurut Max Darsono “yang mempengaruhi kegiatan belajar adalah  

siswa, oleh karena itu siswa harus aktif”.
2
  Guru dapat melihat hasil belajar 

siswa dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga tingkat kesukaran dan 

permasalahan yang dihadapi  siswa dapat diketahui oleh guru. 

Sebagai salah satu komponen yang utama harus dipenuhi dalam proses 

belajar mengajar dan sebagai upaya perbaikan hasil belajar peserta didik dapat 

diupayakan secara maksimal dengan cara memilih metode yang tepat untuk suatu 

materi pelajaran terutama pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Guru perlu 

mengenal beraneka macam metode yang ada, agar dapat melakukan metode yang 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari pelajar tersebut. 

Masing-masing metode mempunyai ciri khas yang berbeda antara metode 

yang satu dengan metode yang lainnya.  Dengan mengenal dan menguasai sifat-

                                                             
1
 E.Mulyasa, Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan, remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, h. 69 
2
 Max Darsono dkk., Belajar dan Pembelajaran,  CV. IKIP, Semarang  Press, 2000, h 28 



sifat dari suatu metode, kita mampu mengkombinasikan beberapa metode 

sekaligus untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. 

Selama ini sering kita jumpai model atau metode yang masih 

konvensional digunakan para pendidik dalam menyampaikan pelajaran, ada juga 

ketidak aktifan peserta didik dalam mengikuti pelajaran terutama mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).  Peserta didik sekedar mengikuti pelajaran  yang 

diajarkan guru di dalam kelas, yaitu dengan hanya mendengarkan dan 

mengerjakan soal yang diberikan oleh guru tanpa adanya respon, kritik dan 

pertanyaan siswa kepada guru sebagai feed back atau umpan balik. 

Demikian juga dengan guru hanya mengejar waktu mengingat harus 

mengajarkan materi yang cukup banyak tetapi dengan jam pengajaran yang 

disediakan cukup singkat, tanpa mempedulikan peserta didik paham atau tidak. 

Sehingga hal ini menjadikan peserta didik kurang tertarik mengikuti mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), padahal beberapa faktor yang 

mempengaruhi peserta didik tertarik pada mata pelajaran  adalah minat, hasrat, 

dan cita-cita peserta didik itu sendiri, kemudian disusul dengan faktor-faktor 

berikutnya yaitu faktor guru di dalam mengajar, kelengkapan buku-buku yang 

dimiliki oleh peserta didik. 

Paradigma yang berkembang di kalangan masyarakat saat ini tentang 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang merupakan suatu pelajaran yang 

menakutkan dan membosankan adalah suatu hal yang cukup beralasan.  

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kita selama ini tidak berhasil 



meningkatkan pemahaman  yang baik pada peserta didik, Ungkapan tersebut 

merupakan indikasi bahwa peserta didik belum dapat merubah pandangan 

tentang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang akhirnya berdampak masih 

rendahnya pembelajaran pada ranah afektif dan kognitif peserta didik. 

Dalam dunia pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah 

satu ilmu dasar yang mempunyai peranan penting bagi peserta didik. Tercapainya 

tujuan pembelajaran IPA dapat dilihat dari hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) peseeta didik. Hasil belajar bergantung kepada guru mengajar dan aktifitas 

peserta didik sebagai pembelajaran. Guru sebagai pendidik harus bisa 

menerapkan model pembelajaran yang tepat sehingga diharapkan hasil belajar 

peserta didik menjadi lebih baik. Salah satu model yang dapat digunakan dalam 

proses pembelajaran IPA adalah dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) yang merupakan pembelajaran 

yang menuntut keaktifan peserta didik dalam kelompok dan memungkinkan 

peserta didik membantu dalam memahami konsep, memeriksa dan memperbaiki 

jawaban sesama teman untuk mencapai hasil yang optimal.  

Pembelajaran kooperatif menekankan pada pembelajaran dalam 

kelompok kecil, peserta didik belajar dan bekerja sama untuk mencapai tujuan 

yang optimal. Pembelajaran kooperatif memiliki dampak yang positif terhadap 

peserta didik, karena dapat meningkatkan motivasi, hasil belajar dan 

penyimpanan materi pelajaran yang lebih lama. 



Agar pembelajaran kooperatif dapat berjalan dengan baik peserta didik 

terlebih dahulu dilatih keterampilan-keterampilan kooperatif sebelum 

pembelajaran kooperatif itu digunakan. Hal ini dilakukan agar peserta didik 

telah  memiliki  keterampilan  yang  diperlukan  untuk  satuan  pembelajaran 

tertentu. Keterampilan kooperatif yang dilatihkan diantaranya: mengajukan 

pertanyaan, menjawab pertanyaan atau menanggapinya, menyampaikan 

ide/pendapat, mendengarkan secara aktif, berada dalam tugas, dan sebagainya.  

Bermacam-macam model pembelajaran dapat digunakan oleh guru dan 

masing-masing  model  pembelajaran  ada  kelemahan  dan  keuntungannya. 

Tugas guru ialah memilih model pembelajaran yang tepat untuk menciptakan 

proses belajar mengajar 

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses belajar 

mengajar IPA adalah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Head Together (NHT) atau penomoran berpikir bersama yang 

merupakan jenis pembelajaran kooperatif dirancang untuk memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk saling berbagi ide dan 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT (Numbered   Head Together) pertama kali dikembangkan  oleh  

Spencer  Kagan  pada  1992.  Metode  ini  juga  dapat mendorong siswa 

untuk meningkatkan kerja sama antar siswa. 

Peneliti  memilih  model  pembelajaran  ini  karena  mempunyai 



keunggulan di antaranya melibatkan peserta didik dalam mereview bahan yang 

tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek atau memeriksa pemahaman 

mereka  mengenai  isi  pelajaran tersebut,  meningkatkan keyakinan  ide atau 

gagasan sendiri, meningkatkan kesediaan menggunakan ide orang lain yang 

dirasakan  lebih  baik,  mengembangkan  kesadaran  bertanggung  jawab  dan 

saling menjaga perasaan juga meningkatkan pandangan peserta didik terhadap 

guru yang bukan hanya pengajar tetapi juga pendidik. 

Peserta didik yang aktif akan terlibat kesungguhanya dalam belajar dan 

seorang peserta didik semakin mampu mempersiapkan sesuatu dengan sungguh-

sungguh dan teliti. Makin mampu memberikan keterangan yang masuk akal, 

berarti ia makin mampu belajar dari kerja kelompok tersebut. Memberikan 

keterangan yang bagus dan masuk akal pada anggota yang lebih penting 

dibandingkan dengan hanya menerima keterangan dari orang lain, dengan 

memberikan keterangan yang benar berarti ia belajar. 

Maka dalam penelitian ini penulis meneliti hasil belajar peserta didik. 

Hasil belajar peserta didik yang dimaksudkan dalam penelitian tindakan kelas 

ini adalah keterlibatan dalam proses belajar  mengajar (tatap muka). 

Keaktifan peserta didik tercermin dari partisipasi/respon mereka baik dalam 

bertanya, menjawab pertanyaan guru, menanggapi permasalahan maupun materi 

yang diajarkan, mencari/melengkapi contoh yang mutakhir (up to date). Baik 

merespon guru maupun sesama peserta didik yang lain. Suasana pembelajaran 



yang dinamis akan terlihat apabila antar anggota dalam satu kelompok saling 

mengemukakan paparan dan argumennya secara teratur. 

Penelitian tindakan kelas ini peneliti terapkan di MIN 1 Lampung Utara. 

Berdasarkan hasil observasi terhadap proses belajar mengajar dan hasil  belajar 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Kelas Vb, ditemukan beberapa permasalahan, 

diantaranya:  pertama,  model  pembelajarannya  masih  satu  arah  (ceramah) 

belum bervariasi sehingga pelajaran yang seharusnya dikuasai dengan baik 

oleh peserta didik hasilnya kurang optimal. Kedua, aktivitas belajar peserta 

didik juga masih rendah dan peserta didik cenderung pasif. Hal ini disebabkan 

karena peserta didik tidak merasa dilibatkan dalam kegiatan belajar mengajar. 

Djamarah mengungkapkan bahwa harapan yang tidak pernah sirna dan 

selalu guru tuntut adalah, bagaimana bahan pelajaran yang disampaikan guru 

dapat dikuasai oleh peserta didik secara tuntas. Ini merupakan suatu masalah 

yang sangat sulit yang dirasakan oleh guru. Kesulitan itu dikarenakan peserta 

didik bukan hanya sebagai individu dengan segala keunikannya, tetapi mereka 

juga sebagai makhluk sosial dengan latar belakang yang berlainan. Paling sedikit 

ada tiga aspek yang membedakan peserta didik yang satu dengan yang lainnya, 

yaitu aspek intelektual, psikologis, dan biologis. Ketiga aspek itu diakui sebagai 

akar permasalahan yang melahirkan bervariasinya sikap dan tingkah laku anak 

didik di sekolah.  Hal itu pula yang menjadi tugas cukup berat bagi guru dalam 

mengelola kelas dengan baik. Keluhan-keluhan guru sering terlontar hanya 



karena masalah sukarnya mengelola kelas.  Akibat kegagalan guru mengelola 

kelas, tujuan pengajaran pun sukar untuk dicapai.
3
 

Model pembelajaran kooperatif tipe NHT ini  dapat membantu peserta 

didik dalam pembelajaran dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik serta 

menghidupkan pembelajaran.  Hanya melalui proses kependidikan manusia dapat 

dimanusiakan sebagai hamba Tuhan yang mampu mentaati ajaran agama-Nya 

melalui ilmu pengetahuan, sebagaimana firman Allah SWT : 

ُز أُْولُوْا  قُۡل هَۡل يَۡستَِوي ٱلَِّذيَه يَۡعلَُموَن َوٱلَِّذيَه ََل يَۡعلَُموَنَۗ إِوََّما يَتََذكَّ

ِب    ٩ٱۡۡلَۡلبََٰ
Artinya : Katakanlah : ”adakah sama orang-orang yamg mengetahui dengan 

orang-orang yang tidak mengetahui?” sesungguhnya orang yang berakallah 

yang dapat menerima pelajaran. (Az Zumar: 9).
 4
 

 Persoalan pendidikan adalah persoalan yang menyangkut kehidupan 

manusia yang senantiasa terus berproses dalam perkembangan hidupnya. Dalam 

persoalan pendidikan yang cukup penting dan mendasar adalah mengenai tujuan 

pendidikan. Tujuan pendidikan termasuk masalah sentral dalam pendidikan, 

sebab tanpa perumusan tujuan pendidikan yang baik maka perbuatan mendidik 

bisa menjadi tidak jelas, tanpa arah bahkan bisa tersesat atau salah langkah. 

Berdasarkan hasil pengamatan pembelajaran pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) MIN I Lampung Utara, diketahui bahwa proses 

pembelajaran cenderung teacher centered dan lebih banyak menggunakan 

                                                             
3
 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta, 2006, h. 1-2 

4
Departemen Agama RI, Al Qur’an Dan Terjemahnya Al Hikmah, Diponegoro, Bandung, 

2010, h 459. 



metode konvensional,  mengakibatkan peserta didik kurang aktif sehingga 

mengalami kesulitan untuk menyelesaikan masalah materi Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA).
5
  

Kemudian, dari analisis penelusuran terhadap dokumentasi hasil belajar 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas VB  pada MIN I Lampung Utara dengan 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) 70 diketahui sebagai berikut : 

Tabel 1 

Data Hasil Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran IPA                             

Kelas V MIN I Lampung Utara Tahun 2016  

No Nama Siswa KKM Nilai  Keterangan 

1 Ahmad Resya Novaly 70 60 Tidak Tuntas 

2 Ahmad Syah Al Farabi 70 60 Tidak Tuntas 

3 Al Farisz Haifal 70 65 Tidak Tuntas 

4 Amelia Nuraini 70 65 Tidak Tuntas 

5 Andrean Saputra 70 75 Tuntas 

6 Anindya Putri Nurhasanah 70 70 Tuntas 

7 Bagas Rizkina Makmur 70 65 Tidak Tuntas 

8 Cihci Puja Damayanti 70 70 Tuntas 

9 Duta Wahyu Pangestu 70 60 Tidak Tuntas 

10 Eka Rio Amiril 70 60 Tidak Tuntas 

11 Hadista Putri Maharani 70 80 Tuntas 

12 Hanifah Adelia Sani 70 60 Tidak Tuntas 

13 Hatta Radjasa Verykta 70 60 Tidak Tuntas 

14 Kaisar Alam Madya Suhada 70 60 Tidak Tuntas 

15 Khairunnisa Zarita Maya 70 65 Tidak Tuntas 

16 Labib Muhammad MA 70 70 Tuntas 

17 Meira Putri 70 60 Tidak Tuntas 

18 Meilinda 70 65 Tidak Tuntas 

19 Muhammad Husain Rosidi 70 60 Tidak Tuntas 

20 Muhammad Fathoni Faksum 70 70  Tuntas 

21 Muhammad Habib Ismail 70 65 Tidak Tuntas 

22 Muhammad Hafiz Herzalianu 70 70 Tuntas 

23 Muhammad Labib Husaini  70 60 Tidak Tuntas 
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24 Muhammad Sakha Al Fasya 70 80 Tuntas 

25 Novita Sari 70 65 Tidak Tuntas 

26 Ridho Ramadhan 70 68 Tidak Tuntas 

27 Salsalina Alifia Marsya 70 60 Tidak Tuntas 

28 Sarah Wati 70 80 Tuntas 

29 Wahyu Nunyai Putra 70 75 Tuntas 

30 Wirta Dinata 70 70 Tuntas 

Tuntas 11 Peserta Didik (36,67%) 

Tidak Tuntas 19 Peserta Didik (63,33%)
6
 

 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 30  peserta didik yang tuntas 11 

peserta didik (36,67%), dan yang tidak tuntas berjumlah 19  peserta didik (63,33 

%). Kenyataan tersebut merupakan salah satu indikasi bahwa hasil belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) peserta didik kelas VB  MIN I  Lampung Utara masih 

rendah.  

Kegiatan model pembelajaran di MIN 1 Lampung Utara selama ini  

menimbulkan kebosanan pada peserta didik untuk mengikuti proses 

pembelajaran. Selain itu, guru belum mengorganisasikan peserta didik untuk 

berdiskusi dalam kelompok heterogen sehingga interaksi dan komunikasi antara 

peserta didik dalam pembelajaran tidak terlaksana dengan baik. Melihat hal 

tersebut maka dirasakan perlu adanya penerapan suatu model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT  yang dapat membantu peserta didik memahami materi ajar 

yang diberikan. 

                                                             
6
 Daftar Nilai Pelajaran IPA Kelas VB MIN 1 Lampung Utara 



Berdasarkan permasalahan di atas, dalam upaya untuk meningkatkan hasil 

belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang baik peserta didik kelas VB MIN I 

Lampung Utara, peneliti mencoba menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Head Together (NHT), karena menurut penulis melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT ini peserta didik bisa mendengar, melihat, 

belajar menjelaskan, dan mengajukan pertanyaan tentang materi yang telah 

dipelajari kemudian diskusikan, dan mengeluarkan pendapat bersama peserta 

didik yang lain. 

 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: Apakah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Numbered Head Together (NHT) dapat Meningkatkan Hasil Belajar  Peserta 

Didik pada Mata Pelajaran IPA  kelas VB MIN  1 Lampung Utara TP. 2016 – 

2017 ? 

C. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis dapat diartikan sebagai rumusan jawaban sementara  atau 

dugaan sehingga untuk membuktikan benar tidaknya dugaan tersebut perlu di uji 

terlebih dahulu.  Menurut Sugiono hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 



perumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah tersebut dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pertanyaan.
7
 

Dengan demikian hipotesis adalah jawaban sementara atas masalah yang 

akan diteliti seorang peneliti.  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran 

kooperatif Numbered Head Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)  pada peserta didik kelas VB MIN I  Lampung 

Utara. 

D.  Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

      1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, tujuan penelitian 

ini dapat memberikan kontribusi kepada guru untuk menggunakan model yang 

bervariasi khususnya Numbered Head Together (NHT) dan untuk meningkatkan 

hasil belajar peserta didik  melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Head Together dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas V 

MIN I Lampung Utara. 

     2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi peserta didik untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas Vb MIN 1 Lampung Utara. 
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b. Bagi guru dapat meningkatkan keterampilan dalam memilih model  

pembelajaran yang variasi untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

c. Bagi sekolah dapat mendesain pembelajaran yang lebih baik untuk peserta 

didik, pelaksanaan dapat menyiapkan pembelajaran agar tercapai lebih 

maksimal. 

 

  



  BAB  II 

KAJIAN TEORI  

 

A. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together (NHT) 

1. Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah suatu pembelajaran dimana siswa 

bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki latar belakang 

yang berbeda. Belajar dalam kelompok kecil mendorong terciptanya 

kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan komunikasi, interaksi edukasi 

dua arah dan banyak arah.  

Didalam Al – Qur’an dinyatakan apabila ingin memutuskan masalah 

dilakukan dengan musyawarah. 
ا َتَو َتَو َو َّك ْسا َولَو ا الّل ِفا ِف َّكا الّل َوا ا اَو ْس ِفا َو ِف َو ا َو َو ْس َو ا َوُه ْسا َو َو  ِف ْس ُه ْسا ِف   َو اْس َتَو ْس ِف ْس
ا اْس ُه َتَو َو ِّكلِف َوا                                                  ا اااااااااااا ُهِف ُّب  
Artinya :  dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian 

apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepada-Nya. 

Menurut Slavin pembelajaran kooperatif adalah “satu model 

pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok 



kecil secara kolaboratif dengan struktur kelompok heterogen”
8
.  Sedangkan 

menurut Isjoni pembelajaran kooperatif berasal dari kata cooperative yang 

artinya” mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan saling membantu satu 

sama lainnya sabagai satu kelompok atau satu tim”.
9
 

Lebih lanjut, Sanjaya mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif 

adalah “model pembelajaran dengan menggunakan sistem kelompok atau tim 

kecil, yaitu antara empat sampai enam orang yang mempunyai latar belakang 

kemampuan akademik, jenis kelamin, dan ras yang berbeda”.
10

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif adalah model pembelajaran yang digunakan untuk mewujudkan 

kegiatan belajar yang berpusat pada peserta didik untuk mengatasi 

permasalahan yang ditemukan guru dalam mengaktifkan peserta didik dengan 

cara membelajarkan kecakapan akademik sekaligus keterampilan sosial yang 

menggunakan pengelompokan kecil yang bersifat heterogen untuk mencapai 

tujuan. 

2. Karakteristik Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif berbeda dengan model pembelajaran lainnya.  

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari proses pembelajaran yang lebih 
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menekankan pada proses kerja sama dalam kelompok.  Pembelajaran kooperatif 

memiliki karakteristik : 

 

 

a. Pembelajaran secara tim 

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan secara 

tim. Setiap anggota tim harus saling membantu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran ini peserta didik lebih termotivasi untuk mencapai tujuannya, 

biasanya tujuannya di sini adalah hasil belajar. 

b. Didasarkan pada manajemen kooperatif 

Manajemen memiliki fungsi yaitu (1) Fungsi manajemen sebagai 

perencana pelaksanaan menuju pada pembelajaran kooperatif dilaksanakan 

sesuai dengan perencanaan, dan langkah-langkah pembelajaran yang telah 

ditentukan. (2) Fungsi manajemen sebagai kontrol, menunjukan kriteria 

keberhasilan baik melalui tes maupun nontes. 

c. Kemampuan untuk bekerja sama 

Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan 

secara kelompok, oleh karenanya prinsip kebersamaan atau kerja sama perlu 

ditekankan dalam pembelajaran kooperatif.  Tanpa kerja sama yang baik, 

pembelajaran tidak akan tercapai hasil yang optimal. 

d. Keterampilan kerja sama  



Kemampuan kerja sama itu dipraktekan melalui aktivitas dalam 

kegiatan pembelajaran secara berkelompok.  Dengan demikian, siswa perlu 

didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan 

anggota lain dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan.
11

 

Dari karakteristik di atas dapat  disimpulkan bahwa karakteristik 

pembelajaran kooperatif adalah setiap peserta didik bertanggung jawab kepada 

kelompoknya, bekerja secara tim, adanya penghargaan kelompok dan adanya 

keterampilan bekerjasama. 

3. Kelebihan Pembelajaran Kooperatif 

Menurut beberapa ahli kelebihan pembelajaran kooperatif antara lain 

sebagai berikut : 

a. Slavin mengemukakan bahwa penggunaan pembelajaran kooperatif dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa dan dapat meningkatkan hubungan 

sosial, menumbuhkan sikap dan toleransi, dan mnghargai pendapat orang 

lain. 

b. Ratumanam menyatakan bahwa interaksi yang terjadi dalam belajar 

kooperatif dapat mengacu terbentuknya ide baru dan memperkaya 

perkembangan intelektual siswa. 

c. Kardi & Nur mengemukakan bahwa belajar kooperatif sangat efektif untuk 

memperbaiki hubungan antara suku dan etnis dalam kelas multi budaya dan 

memperbaiki hubungan antara siswa normal dan siswa penyandang cacat.
12

 

 

Kelebihan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan hasil belajar, 

menumbuhkan ide - ide baru, memperbaiki hubungan antara peserta didik 
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maupun guru dan meningkatkan hasil belajar peserta didik agar memiliki nilai 

yang memuaskan. 

Kekurangan dari model pembelajaran kooperatif di antaranya adalah: 

a. Suasana pembelajaran bisa menjadi tidak kondusif jika guru tidak bisa 

mengelola kelas dengan baik. 

b. Kondisi kelompok akan stagnan jika tidak ada peserta didik yang bisa 

menjadi leader dan memiliki kemampuan lebih dibanding teman- temannya. 

Oleh karena itu, guru perlu memperhatikan kondisi kelompok yang 

homogen misalnya dalam satu kelompok harus ada minimal satu peserta 

didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. 

c. Kemungkinan ada peserta didik yang hanya mengikuti pendapat temannya 

tapi tidak benar-benar memahami materi. Oleh karena itu, guru perlu 

mengecek pemahaman peserta didik satu persatu. 

 

4. Pengertian Pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

Numbered Head Together adalah salah satu model pembelajaran 

kooperatif yaitu tipe Numbered Head Together (NHT) atau kepala bernomor 

berstruktur.  Model ini dapat dijadikan alternatif variasi model pembelajaran 

dengan membentuk kelompok heterogen, setiap kelompok beranggotakan 3-5 

siswa, setiap anggota memiliki satu nomor.
13
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Numbered Head Together adalah suatu model pembelajaran yang lebih 

mengedepankan kepada aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, dan 

melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya dipresentasikan di 

depan kelas.  Model NHT adalah bagian dari model pembelajaran kooperatif 

struktural, yang menekankan pada struktur-struktur khusus yang dirancang 

untuk mempengaruhi pola interaksi siswa.
14

 

  Menurut Slavin NHT adalah sebuah varian dari pembelajaran 

kooperatif dimana ada satu siswa yang mewakili kelompoknya tetapi tidak 

sebelumnya diberitahu siapa yang akan menjadi wakil kelompok tersebut.  Hal 

tersebut memastikan keterlibatan total dari semua siswa, siswa saling berbagi 

informasi, dengan cara mereka menerima sebuah pertanyaan tanpa tahu nomor 

berapa yang dipanggil.
15

 

  Menurut Anita Lie NHT adalah tehnik pembelajaran kooperatif 

dimana tehnik ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling 

membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat, selain 

itu tehnik ini juga mendorong siswa untuk melaksanakan tanggung jawab 

pribadinya dan saling keterkaitan dengan rekan-rekan kelompoknya.  Teknik ini 
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bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia 

anak didik.
16

 

  Berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah salah satu varian dari pembelajaran 

kooperatif dimana guru membagi siswa dalam kelompok kecil yang berisi 3 – 5 

peserta didik dimana setiap kelompok mendapatkan nomor diri yang berbeda, 

pada saat proses pembelajaran siswa memikirkan bersama jawaban dari apa 

yang ditanyakan guru bersama kelompoknya, untuk selanjutnya menjawab 

pertnyaan tanpa tahu nomor berapa yang akan dipanggil oleh guru. 

 

5. Langkah-langkah Penerapan Pembelajaran NHT 

Langkah-langkah Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

kemudian dikembangkan oleh  menurut Kagen dalam Arends guru 

menggunakan empat fase sebagai berikut : 

a. Penomoran (Numbering), guru membagi para siswa menjadi kelompok 

yang beranggotakan tiga sampai lima orang dan memberikan nomor 

sehingga tiap siswa dalam kelompok tersebut memliki nomor yang 

berbeda. 

b. Pengajuan pertanyaan (Questioning), memberikan pertanyaan kepada para 

siswa dan masing-masing kelompok mengerjakanya. 

c. Berpikir bersama (Head Together), seluruh siswa dalam satu kelompok 

berdiskusi dan berpikir bersama untuk menemukan jawaban yang 

dianggap paling benar dan memastikan semua anggota kelompok 

mengetahui jawabanya. 

d. Pemberian jawaban (Answering), guru memanggil salah satu nomor siswa 

dengan nomor yang dipanggil mempresentasikan jawaban hasil diskusi 

kelompok mereka.
17
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Berdasarkan pendapat diatas, penulis merumuskan langkah-langkah 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe numbered head together (NHT) 

dalam pembelajaran IPA  tentang pesawat sederhana sebagai berikut : 

Langkah 1. Pembentukan kelompok 

Guru membagi para peserta didik menjadi beberapa kelompok yang 

beranggotakan 3-5 peserta didik.  Guru memberi nomor kepada peserta didik 

dalam kelompok dan nama kelompok yang berbeda. 

Langkah 2.Pengajuan Pertanyaan 

Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik  tentang pengertian 

pesawat sederhana, macam-macam, jenis-jenis pesawat sederhana dan contoh 

yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Langkah 3. Berpikir bersama atau Diskusi 

Seluruh peserta didik yang telah membentuk kelompok harus berdiskusi 

dan berpikir bersama untuk mencari jawaban tentang pengertian pesawat 

sederhana, macam-macam, jenis-jenis pesawat sederhan dan contoh yang 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Langkah 4. Pemberian jawaban 

Guru memanggil salah satu nomor peserta didik secara acak untuk 

mempresentasikan jawaban yang telah didiskusikan bersama teman-teman 

dikelompoknya. 
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6. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Koooperatif tipe 

Numbered Head Together (NHT) 

Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together 

memiliki kelebihan dan kekurangannya sebagai berikut: 

a. Kelebihan Numbered Head Together (NHT)  

1) Dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2) Mampu memperdalam pemahaman siswa. 

3) Mengembangkan rasa ingin tahu siswa. 

4) Meningkatkan rasa percaya diri siswa. 

5) Mengembangkan rasa saling memiliki dan kerjasama 

6) Setiap siswa termotivasi untuk menguasai materi. 

7) Tercipta suasan gembira dalam belajar. 

 

 

 

 

b. Kekurangan Numbered Head Togheter (NHT) 

1) Ada siswa yang takut diintimidasi bila memberi nilai jelek kepada 

anggotanya.  

2) Apabila pada satu nomor kurang maximal mengerjakan tugasnya, 

tentu saja mempengaruhi pekerjaan pemilik tugas lain pada nomor 

selanjutnya. 

Sedangkan menurut krismanto kelebihan dan kekurangan NHT adalah: 

a. Kelebihan 

1) Melatih siswa untuk dapat bekerja sama dan menghargai pendapat 

orang lain. 

2) Melatih siswa untuk menjadi tutor sebaya. 

3) Memupuk rasa kebersamaan. 

4) Membuat siswa menjadi terbiasa dengan perbedaan. 

 



b. Kelemahan 

 

1) Siswa yang sudah terbiasa dengan cara konvensional akan sedikit 

kewalahan 

2)  Guru harus bisa memfasilitasi siswa. 

3)  Tidak semua mendapat giliran.
18

 

 

B. Hasil Belajar  

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap 

orang sepanjang hidupnya.  Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi 

antara seseorang dengan lingkungannya. Apabila proses belajar 

diselenggarakan secara formal di sekolah, tidak lain dimaksudkan untuk 

mengarahkan perubahan pada diri siswa secara terencana, baik dalam aspek 

pengetahuan, ketarampilan, maupun sikap.
19

 Surat Al Mujadalah ayat 11 : 

ُ يَۡزفَعِ  ت ٖۚ ٱۡلِعۡل َ  أُوتُوْا ٱلَِّذيهَ  َ اَاىُوْا ِاىُنۡ  وَ ٱلَِّذيهَ  ٱٱَّ   ١١ َدَرَجَٰ

Artinya : 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. (Q.S. Al. Mujadilah 

:11). 

Surat al mujadilah ayat 11 menjelaskan tentang keutamaan orang-orang 

yang beriman dan berilmu.  Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang 

beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Swt.  Oarang yang 

berilmu akan dihormati orang lain karena mampu mengelola sesuatu dengan 

baik.  
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Belajar adalah suatu proses adaptasi (penyesuaian tingkah laku) yang 

berlangsung secara progresif. Menurut para ahli mendefinisikan belajar sebagai 

berikut : Chaplin mendefinisikan belajar adalah proses perubahan tingkah laku 

yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman.    

Bertolak dari berbagai definisi yang diutarakan di atas secara umum 

belajar dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku 

individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan 

lingkungan yang melibatkan proses kognitif.
20

 

Pendapat lain mengenai belajar dikemukakan oleh Sumadi Suryabrata 

yang menyatakan bahwa :
21

 

1. Belajar adalah aktivitas yang menghasilkan perubahan pada diri individu 

yang belajar baik aktual maupun potensial. 

2. Perubahan itu pada pokoknya adalah didapatkannya kemampuan baru, 

yang berlaku dalam waktu yang relatif lama. 

3. Perubahan itu terjadi karena usaha. 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya.
22

 Menurut Oema Hamalik hasil belajar adalah pola-

pola perbuatan, niali-nilai, pengertian-pengertian, sikap-siap, apresiasi, abilitas 
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dan keterampilan.
23

 Abdurahman (dalam buku Asep Jihad dan Abdul Haris, 

2012: 4) mengemukakan bahawa hasil belajar adalah kemampuan yang 

diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar.
24

 

Berdasarkan pendapat para ahli maka disimpulkan, bahwa hasil belajar 

merupakan bukti pancapaian kemampuan belajar yang diperoleh siswa setelah 

melalui serangkaian pengalaman dalam kegiatan pembelajaran, yang bertujuan 

untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.   

 

 

 

 

 

C. Materi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

1. Pengertian IPA 

Apakah yang dimaksud dengan IPA atau Ilmu Pengtahuan Alam?  Ada 

tiga istilah yang terlibat dalam hal ini, yaitu “ilmu”, “pengetahuan”, dan 

“alam”.  Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia.  Dalam 

hidupnya, banyak sekali pengetahuan yang dimiliki manusia.  Pengetahuan 

alam berarti pengetahuan tentang alam semesta beserta isinya.  Ilmu adalah 

pengetahuan yang ilmiah, pengetahuan yang diperoleh secara ilmiah, artinya 
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diperoleh dengan metode ilmiah.  Dua sifat utama ilmu adalah rasional, artinya 

masuk akal, logis, atau dapat diterima akal sehat, dan objektif.
25

 

IPA merupakan ilmu yang berhubungan dengan gejala-gejala alam dan 

kebendaan yang sistematis, tersusun secara teratur, berlaku secara umum, 

berupa kumpulan hasil observasi dan eksperimen.  Dengan demikian sains tidak 

hanya sebagai kumpulan tentang benda atau mahkluk hidup, tetapi tentang cara 

kerja, cara berpikir, dan cara memecahkan masalah.
26

  Surat Al-Thalaq ayat 12 : 

ا ِف َتْسلَو ُه َّكا َو ْس ِف ا َو ِف َوا اْس ااَو ْس َوا َوَو َو اٍت   الَّك ُها اَّك ِف ا َولَو َو
Artinya : “Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula 

bumi”(QS. Al-Thalaq: 12) 

Pada ayat diatas, menjelaskan tentang lapisan langit allah juga 

menjelaskan tentang lapisan bumi.  Dalam surat Al-Thalaq ayat 12 merupakan 

ilmu yang berhubungan dengan gejala-gejala alam yang tersusun secara teratur. 

Selain itu surat diatas juga terdapat surat yang menjelaskan gejala-gejala alam, 

pada surat Al-Fathir ayat 27 : 

َ  تََز أَنَّ أَلَ ۡ  وُ َاٖۚ ۦ َاآا ٗء فَ َۡ َزۡجىَا  ِ ِ ٱلسََّمآا ِ  أَوَزَل ِاَه ٱٱَّ ۡ تَلِ ًفا أَۡلَوَٰ   ٢٧  ََمَزَٰ   اُّم

Artinya Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan 

dari langit lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka 

macam jenisnya.(Q.S. Al-Fathir :27) 
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Pada ayat diatas menjelaskan air hujan untuk menumbuhkan tumbuh-

tumbuhan dengan hujan. Definisi ini juga termasuk gejala-gejala alam yang 

ditimbulkan dari pengetahuan alam secara alamiah.   

Ilmu Alamiah disebut Ilmu Pengetahuan Alam atau Natural Science 

yang berarti merupakan pengetahuan yang mengkaji gejala-gejala alam 

semesta.  Tujuan ilmu kealaman adalah mencari kebenaran tentang segala  

Alam semesta sebagai obyek penelitian mempunyai dua aspek yang luas 

seperti: Aspek Fisis, Aspek Kimiawi, Aspek Biologi, Aspek Ekonomi dan 

sebagainya. 

2. Karakteristik Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Ilmu Pengetahuan Alam memiliki ciri-ciri sebagaimana disiplin ilmu 

lainnya. Setiap disiplin ilmu selain mempunyai ciri umum, juga mempunyai ciri 

khusus atau karakteristik. 

Ciri-ciri khusus tersebut dapat dipaparkan berikut ini : 

a. IPA mempunyai nilai ilmiah artinya kebenaran dalam IPA dapat dibuktikan 

lagi oleh semua orang dengan menggunakan metode ilmiah dan prosedur 

seperti yang dilakukan terdahulu oleh penemunya. 

b. IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara 

sistematis, dan dalam penggunaanya secara umum terbatas pada gejala-

gejala alam. 

c. IPA merupakan pengetahuan teoritis, teori IPA diperoleh atau disusun 

dengan cara yang khas atau khusus yaitu dengan melakukan observasi, 



eksperimentasi, penyimpulan, penyususnan teori, eksperimentasi, observasi 

dan demikian seterusnya kait- mengkait antara cara yang satu dengan cara 

yang lain. 

d. IPA merupakan suatu rangkaian konsep yang saling berkaitan.  Dengan 

bagan-bagan konsep yang telah berkembang sebagai suatu eksperimen dan 

observasi, yang bermanfaat untuk eksperimentasi dan observasi lebih 

lanjut. 

e. IPA meliputi empat unsur, yaitu produk proses, aplikasi dan sikap 

1) Produk dapat berupa fakta (konsep), prinsip, teori, dan hukum. 

2) Proses merupakan prosedur pemecahan masalah melalui metode 

ilmiah 

3) Aplikasi merupakan penerapan metode atau kerja ilmiah dan konsep 

IPA dalam kehidupan sehari-hari. 

4) Sikap merupakan rasa ingin tahu tentang obyek, fenomena alam, 

makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan 

masalah baru yang dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar.
27

 

3. Tujuan Mata Pelajaran IPA  

Tujuan mata pelajaran IPA di MI bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut. 
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a. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang 

Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan 

alam ciptaan-Nya 

b. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-

konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari 

c. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positip dan kesadaran 

tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara 

IPA, lingkungan, teknologi dan masyarakat 

d. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan 

e. Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam 

memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam 

f. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan 

g. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan 

IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke 

SMP/MTs. 

4. Ruang Lingkup Mata Pelajaran IPA  

Ruang lingkup Mata Pelajaran IPA MI secara garis besar terinci 

 menjadi empat (4) kelompok yaitu: 

a. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, 

tumbuhan dan  interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan; 

b. Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat, 

dan gas; 

c. Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, 

cahaya dan pesawat sederhana; 

d. Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan  benda-

benda langit lainnya.  

D. Penelitian Relevan 

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti yaitu sebagai berikut : 



1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Wahida dari Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga dengan judul “ Pengaruh Penerapan Metode Numbered 

Head Together (NHT) terhadap minat belajar IPA biologi siswa di MTs 

Negeri Magowaharjo pada Tahun 2013”, hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa penggunaan metode NHT pada pelajaran IPA dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ayuk Anita Putri dari Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dengan judul “ Meningkatkan Aktivitas  Belajar 

IPA menggunakan Media Ular Tangga dengan Strategi Numbered Heads 

Together (NHT) Siswa Kelas VB MIN Surakarta. 

3. Peneliti yang dilakukan oleh Trias Jati Probo Hutomo dari Universitas 

Negeri Yogyakarta dengan judul ”Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar 

IPA melalui Model Numbered Head Together (NHT) Pada Siswa Kelas IV 

SD Negeri 2 Jetis Kemangon Purbalingga.  

4. Sedangkan penelitian yang peneliti ajukan dengan judul “ Menerapkan 

Model Pembelajaran Kooperativ Tipe Numbered Head Together (NHT) 

dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran IPA 

Kelas VB MIN 1 Lampung Utara. Memiliki perbedaan dengan judul yang 

diatas yaitu dalam penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar peserta 

didik agar mencapai nilai KKM yang telah ditentukan.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dapat meningkatan hasil belajar 



dan memberikan motivasi pada peserta didik dalam mengikuti pelajaran serta 

penelitian ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya untuk dapat melihat 

peningkatan hasil belajar peserta didik dalam menggunakan model NHT.  

 

F. Kerangka Berpikir 

Hakikat belajar IPA dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah, dan 

sikap ilmiah. Dalam proses belajar mengajar IPA, yang lebih ditekankan yaitu 

pada pendekatan keterampilan proses, hingga siswa dapat menemukan fakta-

fakta, membangun konsep-konsep, teori-teori dan sikap ilmiah siswa itu sendiri 

yang akhirnya dapat berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Salah satu 

tujuan melatih keterampilan proses pada pembelajaran IPA adalah untuk 

meningkatkan hasil belajar.  Untuk mewujudkannya, guru perlu melakukan 

pembelajaran yang menarik dan melibatkan siswa secara aktif. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT). Dalam 

pembelajaran NHT ini siswa akan dibagi dalam beberapa kelompok kecil dan 

masing-masing siswa mempunyai tugas serta tanggung jawab terhadap soal yang 

harus dijawab yang menjadi bagiannya. Kegiatan belajar siswa diharapkan dapat 

menjadi lebih baik, sehingga akan berdampak pada peningkatan hasil belajar. 
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Gambar 1 : Kerangka Berpikir 

Numbering proses 

membagi kelompok 

secara heterogen agar 

siswa belajar bersama 

Questioning Proses 

upaya guru 

mengembangkan 

kemampuan berpikir 

siswa melalui 

pemberian sebuah 

pertanyaan guna 

didiskusikan 

jawabanya secara 

berkelompok 

Auswering proses 

memilih secara acak 

anggota yang 

mewakili kelompok 

memberikan jawaban, 

sekaligus menjadi 

sarana evaluasi untuk 

pemahaman individu 

Head Together proses 

rembuk bersama 

menemukan jawaban 

atas pertanyaan guru 

sekaligus sarana untuk 

memastikan semua 

anggota paham  

KBM IPA di kelas 

VB materi “Pesawat 

Sederhana” 

Hasil 

Belajar IPA 

ASPEK 

“Kognitif” 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Metode Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara 

kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan peneliti dalam meningkatkan hasil 

belajar peserta didik dengan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT)  Penelitian Tindakan Kelas merupakan pemecahan masalah 

yang dimulai dari a) Perencanaan, b) Pelaksanaan Tindakan, c) Observasi, dan d) 

Refleksi.
28

 

Ciri dari PTK adalah perbaikan terus menerus sehingga kepuasaan 

peneliti sering menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya siklus tersebut. 

Kemudian muncul permasalahan setelah dilakukan refleksi yang mencakup 

analisis, sintesa dan penilaian terhadap hasil perngamatan serta hasil tindakan, 

sehingga pada gilirannya perlu diadakan perencanaan ulang. Dengan 

melaksanakan PTK, guru, peserta didik dan peneliti yang terlibat akan secara 

langsung mendapatkan metode yang tepat yang dibangun sendiri melalui 

tindakan yang telah diuji kemanjurannya dalam proses pembelajaran sehingga 

pendidik menjadi the theorizing practitioner.
29 

Refleksi dilaksanakan peneliti bersama guru IPA.  Kegiatan ini adalah 

diskusi untuk memberi makna, menerangkan dan menyimpulkan hasil tindakan 
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yang telah dilakukan. Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan 

belajar berupa suatu tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah 

kelas secara bersama.  

B. Tempat Penelitian 

Tempat yang digunakan sebagai penelitian tentang “Model  Pembelajaran 

Numbered Head Together untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 

Vb MIN I Lampung Utara”.  Peneliti mengadakan penelitian disekolah ini 

dengan pertimbangan bahwa sekolah ini mempunyai kualitas yang baik dan 

fasilitas yang memadai dengan didukung pengajar yang berkualitas. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Dalam penelitian PTK ini yang menjadi subjeknya adalah peserta didik 

kelas Vb MIN 1 Lampung Utara  pada semester ganjil/genap tahun pelajaran 

2016/2017. Sedangkan objeknya adalah meningkatkan hasil belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam dengan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together. 

D. Rancangan Penelitian 

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang 

berupaya memperoleh hasil belajar yang optimal melalui cara dan prosedur yang 

dinilai paling efektif, sehingga dimungkinkan adanya tindakan yang berulang-

ulang dengan revisi untuk menelaah sejauh mana dampak perlakuan dalam 

rangka mengubah, memperbaiki, dan atau meningkatkan mutu perilaku itu 



terhadap perilaku yang sedang diteliti. Secara garis besar empat tahapan yang 

lazim dilalui, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) observasi, dan (4) 

refleksi. Adapun model dan penjelasan untuk masing-masing tahap sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Model Penelitian Tindakan Kelas
30

 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini terdiri dari beberapa siklus 

dengan setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu : 

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan tindakan 

3. Pengamatan 

4. Refleksi 
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Secara rinci prosedur penelitian untuk setiap siklus dapat diuraikan sebagai 

berikut : Penelitian tindakan kelas melalui beberapa siklus antara lain a) Siklus I 

diadakan untuk dua kali pertemuan dengan rincian satu kali pertemuan untuk 

proses pembelajaran dan satu kali untuk tes akhir siklus, b) Siklus II diadakan 

untuk dua kali pertemuan dengan rincian satu kali pertemuan untuk proses 

pembelajaran dan satu kali untuk tes akhir siklus, dan c) Siklus III bila 

diperlukan. Setiap siklus tersebut dilaksanakan untuk perbaikan 

menyempurnakan siklus-siklus yang telah dilewati. 

 Siklus I 

Penelitian tindakan kelas untuk siklus I dilaksanakan selama dua kali 

pertemuan,  satu kali pertemuan untuk proses pembelajaran dan satu kali 

pertemuan untuk tes akhir dari siklus I. Adapun tahap pada siklus I adalah 

sebagai berikut : 

a. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan kegiatan yang dilakukan meliputi : 

1. Merencanakan pembelajaran yang akan diterapkan dalam proses 

belajar mengajar. 

2. Menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

3. Memilih bahan pelajaran yang sesuai. 

4. Menentukan skenario pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT).  

5. Mempersiapkan sumber, bahan, dan alat bantu yang dibutuhkan. 



6. Menyusun lembar kerja siswa. 

7. Mengembangkan format evaluasi. 

8. Mengembangkan format observasi pembelajaran. 

 

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Tahap ke-2 dari penelitian tindakan adalah pelaksanaan yang 

merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan yaitu mengenakan 

tindakan dikelas. Dalam tahap ini pelaksana guru harus ingat dan berusaha 

menaati apa yang sudah dirumuskan dalam rancangan tetapi harus pula 

berlaku wajar tidak dibuat-buat. 

c. Tahap Pengamatan 

1. Melakukan observasi dengan memakai format observasi yang sudah 

disiapkan yaitu dengan lembar observasi kegiatan belajar peserta didik 

untuk mengumpulkan data. 

2. Menilai hasil tindakan dengan menggunakan format lembar kerja siswa 

(LKS). 

d. Tahap Refleksi 

1. Melakukan evaluasi tindakan yang telah dilakukan meliputi evaluasi 

mutu, jumlah dan waktu dari setiap macam tindakan. 

2. Melakukan pertemuan untuk membahas hasil evaluasi tentang skenario 

pembelajaran dan lembar kerja siswa. 



3. Memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai hasil evaluasi untuk 

digunakan pada siklus berikutnya. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan 

data-data yang dibutuhkan dan dapat diolah menjadi suatu data yang dapat 

disajikan sesuai dengan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Metode 

pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan catatan 

lapangan yang berkolaborasi dengan guru IPA dibantu kepala sekolah. 

1. Observasi 

  Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan 

pengamatan secara cermat dan teliti. Pedoman observasi digunakan untuk 

mengamati sikap peserta didik dalam interaksi pelajaran IPA di kelas VB MIN I  

Lampung Utara. 

Observasi dilakukan untuk memperoleh data tentang aktivitas peserta 

didik dan guru selama pembelajaran IPA berlangsung. Data aktivitas peserta didik 

diperoleh dengan menggunakan lembar observasi aktivitas peserta didik 

sedangkan aktivitas guru diamati oleh guru mitra menggunakan lembar observasi 

aktivitas guru. 

      2. Wawancara 



Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang 

dilaksanakan dengan melakukan Tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan 

muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. 
31

 

       3. Dokumentasi  

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang 

tertulis. Dalam melaksanakan teknik dokumentasi, peneliti mengamati benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, notulen rapat, peraturan, 

catatan harian, dan sebagainya. 
32

 

Dalam penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh 

data yang berkaitan dengan data sekunder seperti sejarah berdirinya MIN I 

Lampung Utara, kondisi geografis lokasi penelitian, keadaan guru, jumlah 

peserta didik, dan fasilitas pendidikan serta struktur organisasi MIN I  Lampung 

Utara 

        4. Metode Tes 

Metode tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Tes diberikan peserta 

didik untuk mengetahui tingkat keaktifan peserta didik dalam proses 
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pembelajaran menggunakan Model Pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Head Together. 

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini secara umum dianalisis melalui 

deskripsi kualitatif. Analisis data dilakukan pada tiap data yang dikumpulkan, 

baik data kuantitatif melalui data kualitatif. Data kuantitatif dianalisis dengan 

menggunakan cara kuantitatif sederhana yakni dengan persentase (%), dan data 

kualitatif dianalisis dengan membuat penilaian kualitatif (sederhana). 

 

1.  Analisis data kuantitatif 

Data kuantitatif yang diperoleh dianalisis secara deskripsi yaitu teknik 

presentase. Teknik persentase yang digunakan untuk mengetahui presentase 

aktivitas belajar peserta didik untuk setiap indikator yang diberikan, dan 

presentase individual yang mencapai ketuntasan belajar, untuk mengetahui 

presentase hasil belajar peserta didik pada suatu indikator digunakan rumus : 

PA   =        NA    X          100% 

                NT 

 

Keterangan : 

 

NA = menyatakan jumlah peserta didik yang meningkatkan hasil belajar 

NT = menyatakan jumlah peserta didik keseluruhan 

PA = menyatakan presentase jumlah peserta yang meningkatkan hasil belajar 

Kriteria hasil belajar peserta didik mencapai 80% dengan KKM 70. 



     2.  Analisis data kualitatif  

Analisis data kualitatif adalah proses mengatur urutan data, 

Mengorganisasikan kedalam suatu pola. Data kualitatif yang digunakan seperti 

catatan lapangan, panduan observasi kelas, dan panduan observasi aktivitas 

peserta didik dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a) Reduksi data yaitu proses menyeleksi data, membuat abstraksi atau 

rangkuman, memproses pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap di 

dalamnya. 

  



BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS DATA 

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

1. Profil MIN 1 Lampung Utara 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Lampung Utara terletak di jalan Bukit 

Pesagi Skala Brak Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Di 

lihat dari sudut geografisnya Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Lampung Utara 

terletak sangat setrategis yaitu jauh dari daerah keramaian dan sangat alami. 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Lampung Utara yang didirikan pada 

tahun 1965 yang menurut sejarahnya dahulu terletak di kawasan pedesaan skala 

Brak. Kemudian Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Lampung Utara pernah dipimpin 

oleh beberapa kepala madrasah yakni: 

a. Tahun 1965-1969 Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kotabumi  dipimpin  oleh 

Bapak Sukarman 

b. Tahun 1960-1974 Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kotabumi  dipimpin oleh 

Bapak Abdul Karim BA 

c. Tahun 1974-1979 Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kotabumi  dipimpin oleh 

Bapak Drs Ali Hasan 

d. Tahun 1979-1989 Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kotabumi  dipimpin oleh 

Bapak Ismail Syarif BA 

e. Tahun 1989-1997 Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kotabumi  dipimpin oleh 

Bapak Al-Fazi Madyan 



f. Tahun 1997-2007 Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kotabumi  dipimpin oleh Ibu 

Siti Zubaidah  

g. Tahun 2007-2010 Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kotabumi  dipimpin oleh Ibu 

Choliah Aghusar 

h. Tahun 2010-2011 Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kotabumi  dipimpin oleh 

Bapak Upi Jufri, S. A g 

i. Tahun 2011-Sekarang Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kotabumi  dipimpin 

oleh Ibu Zarwati, S. Pd.I 

2. Data Perkembangan Siswa MIN 1 Lampung Utara 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kotabumi setiap tahun mengalami peningkatan 

jumlah siswa, hal ini dikarenkan tingkat kesadaran wali murid akan pentingnya 

pendidikan agama sangat penting bagi anak-anak mereka. Adapun data jumlah siswa 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Lampung Utara  yakni: 

Tabel 2 

Data Perkembangan Siswa MIN 1 Lampung Utara  Dari Tahun 2004-2016 

No Tahun Pelajaran 
Jumlah siswa Jumlah 

Total Laki-laki Perempuan 

1 2004/2005 45 50 95 

2 2005/2006 55 60 115 

3 2006/2007 60 67 127 

4 2007/2008 66 70 136 

5 2008/2009 70 75 145 

6 2009/2010 75 77 152 

7 2011/2012 80 76 156 

8 2011/2012 79 82 161 

9 2012/2013 80 90 170 

10 2013/2014 95 100 195 

11 2014/2015 98 104 202 

12 2015/2016 97 122 219 

13 2016/2017 97 134 231 



3. Visi Misi dan Tujuan MIN 1 Lampung Utara 

a. Visi 

Membina Akhlaq, meraih prestasi, berwawasan global, berdasarkan iman dan 

taqwa. 

b. Misi   

1. Menyiapkan manusia islami 

2. Meningkatkan sumber daya yang ada  

3. Mengoptimalkan pendidikan keterampilan 

4. Optimalisasi proses pembelajaran dan bimbingan  

5. Meningkatkan serta masyarakat 

6. Meningkatkan pemberdayaan sarana prasarana 

7. Mengembangkan kreatifitas dan kompetensi disegala bidang  

8. Melaksanakan management berbasis madrasah 

9. Menjadikan madrasah bersih indah dan nyaman. 

c. Tujuan  

1. Meletakan pendidikan madrasah berbasis keterampilan  

2. Meningkatkan dan menuju perubahan dalam proses pembelajaran  

3. Merintis dan meningkatkan kualitas bagi lulusan  

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap madrasah 

5. Menjadikan madrasah pelopor dan pengaruh di lingkungan masyarakat. 

 

 



4.  Data Guru dan Karyawan MIN 1 Lampung Utara 

Tabel 3  

Data Guru Dan Kartawan MIN 1 Kotabumi  

 Sumber Data: TU MIN 1 Lampung Utara  Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

 

No Nama Guru Mata Pelajaran Jabatan 
Kuali

fikasi 

Status 

Guru 

1 Zarwati, S. Pd.I Kamad Kamad S1 PNS 

2 Hj. Roai’ni, A. Ma SBDK, IPS, PKn Guru DII PNS 

3 Herawati, S.Pd.I 
Al-qur’an, 

Matematika  
Guru S1 PNS 

4 Ladi, S. Pd.I MTK Guru S1 PNS 

5 Masmulya, S. Pd.I 
SKI Aqidah 

Akhlak 
G. MP S1 PNS 

6 Roisa L, S. Pd.I Guru Kelas GK S1 PNS 

7 Solehah, S. Ag Guru Kelas GK S1 PNS 

8 Junaidah, S. Pd.I 
Matematika , 

Aqidah 
G. MP S1 PNS 

9 Asisroh, S. Pd.I Guru Kelas GK S1 PNS 

10 Untung Sudiharjo Penjaskes G. MP DII PNS 

11 Roliyah, S. Ag Bhs. Indonesia G. MP S1 PNS 

12 Semi Seswati Guru Kelas GK S1 PNS 

13 Septina Fitri, S. Pd.I MTK. BI, KTK GK S1 PNS 

14 Agus Tarina Santi PKN, KTK Guru S1 PNS 

15 Milza Nahari B. Indonesia Guru S1 PNS 

16 Sugiantoro, S. Pd.I Guru Kelas Guru DII PNS 

17 Sriyati TU TU SMA Honorer 

18 M. Tohari, S. Pd.I Penjaskes Guru S1 GTT 

19 M. Hafidz, S. Pd.I Bhs. Inggeris Guru S1 GTT 

20 Anwar, S. S.Pd.I IPA Guru S1 GTT 

21 Mirayana, S. Pd.I Guru Kelas GK S1 GTT 

22 Yunika, S. Pd.I G. Bidang Stadi G. MP S1 GTT 

23 Okta Nova Lena Staf Perpustakaan Pustaka SMA PTT 

24 Bahctiar Siddiq SATPAM Penjaga SMA PTT 

25 Indah Lestiana Staf TU Tu SMA PTT 



 

 

5. Data Siswa MIN 1 Lampung Utara 

Tabel 4 

Data Siswa MIN 1 Lampung Utara 

Kelas Kelas I Kelas 

II 

Kelas 

III 

Kelas IV Kelas V Kelas 

VI 

Jumla

h A B A B A B 

Laki-Laki 5 6 10 15 13 8 13 17 10 97 

Perempuan 9 8 15 20 19 19 18 13 13 134 

Jumlah 14 14 25 35 32 27 31 30 23 231 

 

B. Deskripsi Per Siklus 

1. Pra Survey 

 Hasil pengamatan pada proses pembelajaran yang dilasanakan pada hari 

Kamis tanggal 10 Agustus 2016, di kelas V B MIN 1 Lampung Utara pada 

materi Pesawat Sederhana, dengan indikator tentang hasil belajar peserta didik 

dalam mengikuti proses pembelajaran diperoleh data hasil belajar peserta didik 

sebagai berikut : 

Tabel : 5 

Data Hasil Belajar Pra Survey kelas VB 

No Nama Siswa KKM Nilai  Keterangan 

1 Ahmad Resya Novaly 70 60 Tidak Tuntas 

2 Ahmad Syah Al Farabi 70 60 Tidak Tuntas 

3 Al Farisz Haifal 70 65 Tidak Tuntas 

4 Amelia Nuraini 70 65 Tidak Tuntas 

5 Andrean Saputra 70 75 Tuntas 

6 Anindya Putri Nurhasanah 70 70 Tuntas 

7 Bagas Rizkina Makmur 70 65 Tidak Tuntas 

8 Cihci Puja Damayanti 70 70 Tuntas 

9 Duta Wahyu Pangestu 70 60 Tidak Tuntas 

10 Eka Rio Amiril 70 60 Tidak Tuntas 

11 Hadista Putri Maharani 70 80 Tuntas 
12 Hanifah Adelia Sani 70 60 Tidak Tuntas 
13 Hatta Radjasa Verykta 70 60 Tidak Tuntas 



14 Kaisar Alam Madya Suhada 70 60 Tidak Tuntas 
15 Khairunnisa Zarita Maya 70 65 Tidak Tuntas 
16 Labib Muhammad MA 70 70 Tuntas 
17 Meira Putri 70 60 Tidak Tuntas 
18 Meilinda 70 65 Tidak Tuntas 
19 Muhammad Husain Rosidi 70 60 Tidak Tuntas 
20 Muhammad Fathoni Faksum 70 70 Tuntas 
21 Muhammad Habib Ismail 70 65 Tidak Tuntas 
22 Muhammad Hafiz Herzalianu 70 70 Tuntas 
23 Muhammad Labib Husaini  70 60 Tidak Tuntas 
24 Muhammad Sakha Al Fasya 70 80 Tuntas 
25 Novita Sari 70 65 Tidak Tuntas 
26 Ridho Ramadhan 70 68 Tidak Tuntas 
27 Salsalina Alifia Marsya 70 60 Tidak Tuntas 
28 Sarah Wati 70 80 Tuntas 
29 Wahyu Nunyai Putra 70 75 Tuntas 
30 Wirta Dinata 70 70 Tuntas 

Tuntas 11 Peserta Didik (36,67%)  
Tidak Tuntas 19 Peserta Didik (63,33%) 

 

Sumber : diolah dari hasil pengamatan proses pembelajaran di MIN 1 Lampung 

Utara pada tanggal 10 Agustus 2016 

Dari 30 peserta didik diperoleh hasil belajar sebagai berikut : 

a. Tuntas 11 Peserta Didik (36,67%) 

b. Tidak Tuntas 19 Peserta Didik (63,33%) 

  Hasil evaluasi proses pembelajaran yang dilaksanakan dari 30 0rang 

pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2016, di kelas Vb MIN 1 Lampung Utara 

dengan materi Pesawat Sederhana, dengan indikator jenis-jenis pesawat 

sederhana dalam kehidupan sehari-hari diperoleh hasil sebagai berikut : 

Jumlah peserta didik kelas Vb MIN 1 Lampung Utara adalah 30 anak, 

nilai tertinggi 80, nilai terendah 60, nilai rata-rata 63,33. Nilai Kriteria 



Ketuntasan Minimal (KKM) yang di tentukan oleh guru mata pelajaran IPA 

adalah 70. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh data bahwa peserta didik yang 

telah mencapai KKM berjumlah 11 anak (36,67%), dan yang belum mencapai 

KKM berjumlah 19 anak (63,33%). 

Untuk observasi dititik beratkan pada hasil belajar peserta didik dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Karena hasil belajar peserta didik dalam 

mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan metode yang lama masih 

sangat kurang.  Hal ini terlihat dari hasil evaluasi peserta didik yang belum 

mencapai ketuntasan ideal dalam proses pembelajaran. 

2. Siklus 1 

Pada pengamatan dan hasil evaluasi pada proses pembelajaran pertemuan 

pertama pertama yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 21 November 

2016 pertemuan kedua pada hari Rabu 23 November 2016 di kelas Vb MIN 1 

Lampung Utara pada materi Pesawat Sederhana, dengan indikator dalam 

menyelesaikan masalah sehari hari. Proses pembelajarannya dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Evaluasi  peserta 

didik dengan mengerjakan soal-soal tes. Adapun data hasil evaluasi peserta 

didik tersaji dalam tabel sebagai berikut: 

a.  Perencanaan Tindakan 

Perencanaan tindakan yang dilakukan oleh peneliti pada siklus I adalah sebagai 

berikut : 



1). Berdiskusi dengan guru kelas terkait model Numbered Head Together yang 

akan diterapkan dalam pembelajaran IPA kelas VB sebagai berikut: 

a)  menentukan materi pesawat sederhana 

b) memilih model yang tepat terkait dengan meteri pesawat sederhana. 

c) menyiapkan media yang cocok buat materi pesawat sederhana. 

d) membuat skenario pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. 

e) membuat instrumen observasi guru dan peserat didik untuk mengetahui 

hasil pengamatan. 

2). Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) IPA dengan materi 

pesawat sederhana menggunakan model Numbered Head Together. 

3). Membuat Lembar Kerja Siswa (LKS) dan soal evaluasi yang kemudian 

didiskusikan dengan guru kelas untuk mengetahui kesesuaian soal  

dengan materi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

4). Menyusun dan menyiapkan lembar observasi guru dan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model Numbered Head 

Together. 

5).  Menyiapkan soal evaluasi dan skala hasil belajar pada siklus I. 

b. Pelaksanaan 

1) Siklus I Pertemuan I  

Siklus I dilaksanakan pada hari Senin 21 November 2016 pukul 09.00-

10.10 WIB. Berikut ini langkah-langkah pelaksanaannya: 



a) Kegiatan Awal 

Pada kegiatan awal, guru membuka pelajaran dengan salam dan 

berdoa bersama-sama siswa. Guru melakukan komunikasi kehadiran 

siswa dan mengkondisikan siswa dengan diberi motivasi agar siap untuk 

mengikuti pembelajaran IPA. 

b) Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti, guru bersama peserta didik melakukan 

eksplorasi yaitu guru menugaskan peserta didik untuk  mengamati 

lingkungan sehari-hari tentang pesawat sederhana.  Guru bertanya 

tentang kegunaan pesawat sederhana di kehidupan sehari-hari. 

Setelah itu, guru membagi peserta didik menjadi 4 sampai 5 

kelompok.  Guru memberikan nomor kepada peserta didik dalam 

kelompok. Guru menugaskan pserta didik untuk mencari informasi 

tentang kegunaan dan bagian-bagian  dari pesawat sederhana.  

Pada kegiatan elaborasi, peserta didik dalam kelompoknya 

masing-masing berpikir bersama untuk menemukan jawaban dari 

pertanyaan tersebut. Setelah itu, guru menyebutkan salah satu 

nomor untuk menjawab pertanyaan. Jawaban dari salah satu 

peserta didik yang ditujuk oleh guru merupakan perwakilan dari 

kelompok untuk membacakan hasil diskusi yang di dapat setelah 

bertukar jawaban.  



 Pada kegiatan konfirmasi, guru menyimpulkan jawaban-

jawaban yang telah di sampaikan oleh peserta didik agar tidak 

terjadi mis konsepsi. Guru memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dimengerti. Guru 

memberikan motivasi kepada peserta didik untukm mengikuti 

pembelajaran IPA agar mendapatkan hasil yang baik. 

c)  Kegiatan Akhir 

Pada kegiatan akhir, peserta didik bersama guru menyimpulkan 

hasil pembelajaran.  Setelah itu, guru membagikan soal evaluasi kepada 

peserta didik untuk dikerjakan. Setelah semua selesai mengerjakan, guru 

menutp pembelajaran dengan salam. 

2) Pelaksanaan Siklus I Pertemuan 2 

Siklus I dilaksanakan pada hari Rabu 23 November 2016 pukul 

07.35-08.45 WIB. Berikut ini langkah-langkah pelaksanaannya. 

a) Kegiatan Awal 

  Pada kegiatan awal, guru membuka pelajaran dengan salam dan 

berdoa bersama-sama siswa.  Guru melakukan komunikasi kehadiran 

siswa dan mengkondisikan siswa dengan diberi motivasi agar siap untuk 

mengikuti pembelajaran IPA. 

b) Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti, guru bersama peserta didik melakukan 

eksplorasi yaitu guru menugaskan peserta didik untuk menyebutkan 



contoh-contoh pesawat sederhana di lingkungan sehari-hari. Guru 

bertanya tentang kegunaan pesawat sederhana yang disebutkan 

peserta didik. Setelah itu, guru membagi peserta didik menjadi 4 

sampai 5 kelompok.  Guru memberikan nomor kepada peserta didik 

dalam kelompok. Guru menugaskan pserta didik untuk mencari 

informasi tentang kegunaan dan bagian-bagian dari pesawat 

sederhana.  

Pada kegiatan elaborasi, peserta didik dalam kelompoknya 

masing-masing berpikir bersama untuk menemukan jawaban dari 

pertanyaan tersebut. Setelah itu, guru menyebutkan salah satu 

nomor untuk menjawab pertanyaan. Jawaban dari salah satu peserta 

didik yang ditujuk oleh guru merupakan perwakilan dari kelompok 

untuk membacakan hasil diskusi yang di dapat setelah bertukar 

jawaban.  

Pada kegiatan konfirmasi, guru menyimpulkan jawaban-

jawaban yang telah di sampaikan oleh peserta didik agar tidak 

terjadi mis konsepsi. Guru memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dimengerti. Guru 

memberikan motivasi kepada peserta didik untukm mengikuti 

pembelajaran IPA agar mendapatkan hasil yang baik 

c)  Kegiatan Akhir 



 Pada kegiatan akhir, peserta didik bersama guru 

menyimpulkan hasil pembelajaran.  Setelah itu, guru membagikan soal 

evaluasi kepada peserta didik untuk dikerjakan. Setelah semua selesai 

mengerjakan, guru menutp pembelajaran dengan salam. 

 

 

c. Pengamatan 

1)    Proses Pembelajaran 

Observasi dilakukan untuk mengamati keterlaksanaan pembelajaran 

oleh guru dan Peserta didik selama pembelajaran IPA dengan 

menggunakan model pembelajaran tipe Numbered Head Together. Pada 

siklus I, guru menggunakan RPP sebagai pedoman pelaksanaan 

pembelajaran.  Guru juga menggunakan buku peket sebagai pedoman 

untuk memperkaya sumber belajar. 

Dalam mengajar, guru sudah melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan RPP yang digunakan sebagai pedoman. Guru mengawali 

pembelajar dengan berdoa bersama dan melakukan komunikasi kehadiran 

peserta didik. Pada siklus I, guru sudah menyampaikan apresepsi sebelum 

pembelajaran dimulai.  Setelah menyampaikan apersepsi, guru kemudian 

menyampaikan tujuan pembelajaran.   

 Guru membagi peserta didik menjadi 4 sampai 5 kelompok dan 

setiap anggota kelompok diberi nomor 1-5 di kepala mereka masing-

masing. Pada tahap pembagian kelompok, guru sudah bisa 



mengkondisikan peserta didik, sehingga peserta didik bisa tertib dalam 

bergabung dengan kelompoknya masing-masing.  Pada tahap selanjutnya 

dalam pembelajaran dengan menggunkan model pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Head Together adalah pengajuan pertanyaan.  Dalam 

tahap ini, guru mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh peserta didik.  

Setelah guru selesai menyampaikan materi, guru mengajukan pertanyaan 

terkait materi yang telah disampaikan. Sebelum diminta untuk menjawab, 

setiap kelompok diberi waktu untuk berpikir bersama dengan anggota 

kelompoknya masing-masing unruk mencari jawaban yang paling tepat 

dari pertanyaan yang telah diajukan oleh guru. 

 Setelah selesai berpikir bersama, guru menyebutkan  satu nomor 

untuk menjawab pertanyaan.  Peserta didik dengan nomor yang 

disebutkan oleh guru mengangkat tangan dengan cepat.  Siswa yang 

mengangkat tangan tercepat ditunjuk oleh guru untuk menjawab 

pertanyaan. Jawaban dari peserta didik yang ditunjuk oleh guru mewakili 

jawaban kelompoknya. Setiap jawaban yang benar mendapat poin dari 

guru untuk kelompoknya.  Guru memberikan penghargaan  kepada 

kelompok dengan jumlah poin tertinggi. Pada akhir pembelajaran guru 

dan peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran. Diakhiri siklus I, 

guru membagikan soal tes evaluasi untuk mengukur hasil belajar IPA 

peserta didik.  Adapun nilai hasil evaluasi peserta didik tersaji dalam tabel 

sebagai berikut : 

 



 

 

Tabel 6 

Hasil Tes Formatif Mata Pelajar IPA Pada Siklus I 

Pokok Bahasan Menggunakan Pesawat Sederhana 

No Nama Siswa KKM Nilai  Keterangan 

1 Ahmad Resya Novaly 70 70  Tuntas 

2 Ahmad Syah Al Farabi 70 65 TidakTuntas 

3 Al Farisz Haifal 70 75 Tuntas 

4 Amelia Nuraini 70 70 Tuntas 

5 Andrean Saputra 70 80 Tuntas 

6 Anindya Putri Nurhasanah 70 75 Tuntas 

7 Bagas Rizkina Makmur 70 70 Tuntas 

8 Cihci Puja Damayanti 70 80 Tuntas 

9 Duta Wahyu Pangestu 70 65  Tidak Tuntas 

10 Eka Rio Amiril 70 65 Tidak Tuntas 

11 Hadista Putri Maharani 70 90 Tuntas 
12 Hanifah Adelia Sani 70 65 Tidak Tuntas 
13 Hatta Radjasa Verykta 70 65 Tidak Tuntas 
14 Kaisar Alam Madya Suhada 70 65 Tidak Tuntas 
15 Khairunnisa Zarita Maya 70 70 Tuntas 
16 Labib Muhammad MA 70 80 Tuntas 
17 Meira Putri 70 75  Tuntas 
18 Meilinda 70 65 Tidak Tuntas 
19 Muhammad Husain Rosidi 70 65 Tidak Tuntas 
20 Muhammad Fathoni Faksum 70 80 Tuntas 
21 Muhammad Habib Ismail 70 75 Tuntas 
22 Muhammad Hafiz Herzalianu 70 80 Tuntas 
23 Muhammad Labib Husaini  70 65 Tidak Tuntas 
24 Muhammad Sakha Al Fasya 70 80 Tuntas 
25 Novita Sari 70 75 Tuntas 
26 Ridho Ramadhan 70 80 Tuntas 
27 Salsalina Alifia Marsya 70 60  Tidak Tuntas 
28 Sarah Wati 70 90 Tuntas 
29 Wahyu Nunyai Putra 70 80 Tuntas 
30 Wirta Dinata 70 75 Tuntas 

Tuntas 20 Peserta Didik (66,67%) 
Tidak Tuntas 10 Peserta Didik (33,33%) 



Dari data hasil belajar peserta didik pada perbaikan/siklus I yang diikuti 

oleh 30 peserta didik diperoleh Peserta didik yang tuntas 20 orang (66,66%) dan 

yang tidak tuntas 10 orang (33,33%) 

Berdasarkan tabel diatas, hasil belajar IPA kelas VB siklus I menunjukan 

bahwa nilai rata-ratanya adalah 70. Jumlah peserta didik yang mencapai kriteria 

ketuntasan minimal yaitu 20 orang (66,66%). Pada hasil belajar siklus I ini belum 

memenuhi kriteria keberhasilan, yaitu ≥ 70% dari keseluruhan peserta didik 

telah mencapai kriteria ketuntasan minimal yaitu ≥ 70. 

b.  Pembahasan Siklus I 

Dari analisis hasil pengamatan proses pembelajaran dan analisis hasil 

evaluasi belajar peserta didik dapatlah diketahui adanya keberhasilan dan 

kegagalan dalam pelaksanaan perbaikan siklus I sebagai berikut: 

1). Observasi atau Pengamatan 

Hasil pengamatan terhadap hasil peserta didik dalam mengikuti proses 

pembelajaran adalah: 

a. Hasil Belajar Baik 8 anak dari 30 anak (26,66%). 

b. Hasil Belajar Cukup 12 anak dari 30 anak (40%) 

c. Hasil Belajar Kurang 10 anak dari 30 anak (33,33%) 

Dari hasil analisis tersebut dapatlah disimpulkan bahwa hasil belajar 

peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model 



pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah baik, namun perlu ditingkatkan pada 

siklus berikutnya (siklus II) untuk memberikan perhatian khusus terhadap peserta 

didik yang hasil belajar dalam proses pembelajarannya masih kurang. 

 

2). Evaluasi 

Analisis hasil evaluasi belajar peserta didik dapatlah ditarik suatu 

kesimpulan bahwa peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar 

berdasarkan KKM yang telah ditentukan (70) adalah sebagai berikut : Yang 

memperoleh nilai 70-75 sebanyak 10 anak (33,33%), yang memperoleh nilai 80 

sebanyak 8 anak (26,66%), yang memperoleh nilai 90 sebanyak 2 anak (6,66%), 

dan yang memperoleh nilai 100 berjumlah 0 anak (0%). Secara keseluruhan yang 

telah mencapai nilai KKM berjumlah 20 anak (66,67%). Sedangkan yang belum 

dapat menuntaskan proses pembelajaran berjumlah 10 anak (33,33%). Dan   nilai 

rata-rata kelas adalah 73,46. 

Setelah mengadakan analisis hasil evaluasi peneliti merefleksikan untuk 

mengetahui adanya kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran. Dari hasil refleksi tersebut dapat diketahui adanya kendala yang 

menyebabkan sebagian peserta didik (33,33%) belum dapat menuntaskan hasil 

pembelajaran sesuai dengan KKM yang ditentukan. Adapun kendala tersebut 

dimungkinkan oleh faktor guru yang belum maksimal dalam membantu peserta 



didik menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan membantu peserta didik untuk 

menyadari kekurangan dan kelebihan dalam proses pembelajaran. 

3). Kesimpulan dari pengamatan Siklus I 

Dari hasil analisis ini dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa hasil 

belajar peserta didik dengan menggunakan  model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, namun perlu dilakukan 

perbaikan pada siklus berikutnya (siklus II) sehingga seluruh peserta didik dapat 

menuntaskan hasil belajarnya. 

4. Refleksi Siklus I 

Pelaksanaan siklus I secara keseluruhan belum sesuai dengan perencanaan. 

Pada saat proses pembelajaran, guru belum menyampaikan apersepsi sebelum 

pembelajaran dimulai, sehingga masih ada peserta didik yang terlihat belum siap 

untuk belajar IPA, yaitu masih peserta didik yang masih berbicara kepada teman 

sebangkunya. Pada tahap kelompok, guru belum bisa mengkondisikan peserta didik, 

guru hanya memerintahkan peserta didik untuk membentuk kelompok. Sehingga 

peserta didik  belum mengetahui kelompoknya masing-masing. Dalam tahap 

pembelajaran dengan model Numbered Head Together masih ada beberapa tahapan 

yang pelaksanaanya kurang optimal, salah satumya yaitu pada tahap berpikir 

bersama. Pada tahap berpikir bersama, beberapa peserta didik terlihat mendominasi 

kelompoknya sehingga membuat anggota kelompoknya lainnya lebih memilih untuk 



pasif.  Pada tahap tanya jawab, peserta didik  masih ragu-ragu dalam menjawab 

pertanyaan dari guru. 

Dari hasil diskusi antara peneliti dan guru kelas didukung dengan data yang 

diperoleh menunjukan bahwa penggunaan model Numbered Head Together dalam 

pembelajaran IPA kelas VB MIN 1 Lampung Utara dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik.  Masih beberapa langkah dalam pembelajaran dengan model Numbered 

Head Together yang belum optimal sehingga perlu diperbaiki pada siklus berikutnya. 

Pencapaian hasil belajar peserta didik juga belum memenuhi kriteria keberhasilan 

penelitian, sehingga perlu adanya tindakan lanjut pada siklus II dengan perbaikan 

sebagai berikut. 

2.  Siklus II 

1) Pelaksanaan Siklus II Pertemuan 1 

Berdasarkan pengematan hasil evaluaisi pada siklus I, peneliti 

mengadakan perbaikan pembelajaran pada siklus II dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) pada hari Senin, 

28 November 2016.   

a. Perencanaan Tindakan 

Perencanaan tindakan pada siklus II ini berpedoman pada hasil 

refleksi siklus I.  Dari hasil refleksi siklus I akan diberikan tindak lanjut di 

siklus II untuk meningkatkan hasil belajar IPA peserta didik agar mencapai 

kriteri keberhasilan penelitian. 

Perencanaan tindakan yang dilakukan peneliti adalah bekerja sama 

dengan guru kelas VB membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 



IPA siklus II dengan model Numbered Head Together. RPP yang sudah jadi 

di gunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan siklus II. Peneliti juga 

menyiapkan segala keperluan yang  

dibutuhkan pada siklus II seperti LKS dan soal evaluasi. 

 

b. Pelaksanaan  

a) Kegiatan Awal 

Pada kegiatan awal, guru membuka pembelajaran dengan salam dan 

berdoa bersama-sama. Guru melakukan komunikasi kehadiran peserta didik 

dan memberikan kata-kata motivasi agar peserta didik semangat dalam 

memulai pembelajaran. Sebelum menyampaikan tujuan pembelajaran, guru 

menyampaikan apersepsi berupa tanya jawab dengan peserta didik terkait 

dalam keguanaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. 

b) Kegiatan Inti 

Pada kegiatan Inti, guru bersama peserta didik melakukan 

eksplorasi yaitu peserta didik ditugaskan untuk berpikir bersama 

mencari alat-alat dirumah yang menggunakan pesawat sederhana.  

Guru bertanya tentang kegunaan pesawat sederhana yang berada 

dirumah. Setelah itu, guru membagi peserta didik menjadi 4 sampai 5 

kelompok.  Guru memberikan nomor kepada peserta didik dalam 

kelompok. Guru menugaskan pserta didik untuk mencari informasi 

tentang kegunaan dan bagian-bagian  dari pesawat sederhana.  



Pada kegiatan elaborasi, peserta didik dalam kelompoknya 

masing-masing berpikir bersama untuk menemukan jawaban dari 

pertanyaan tersebut. Setelah itu, guru menyebutkan salah satu nomor 

untuk menjawab pertanyaan. Jawaban dari salah satu peserta didik 

yang ditujuk oleh guru merupakan perwakilan dari kelompok untuk 

membacakan hasil diskusi yang di dapat setelah bertukar jawaban.  

Pada kegiatan konfirmasi, guru menyimpulkan jawaban-jawaban 

yang telah di sampaikan oleh peserta didik agar tidak terjadi mis konsepsi. 

Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya tentang 

hal-hal yang belum dimengerti. Guru memberikan motivasi kepada peserta 

didik untukm mengikuti pembelajaran IPA agar mendapatkan hasil yang baik 

c. Kegiatan Akhir 

Pada kegiatan akhir, peserta didik bersama guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran. Setelah itu, guru membagikan soal evaluasi kepada peserta 

didik untuk dikerjakan. Setelah semua selesai mengerjakan, guru menutup 

pembelajaran dengan salam. 

2) Pelaksanaan Siklus II Pertemuan 2 

Siklus II pertemuan 2 dilaksanakan pada hari Rabu 1 Desember 2016 

pukul  07.35 - 08.45 WIB. Berikut adalah langkah-langkah pelaksanaannya. 

a)  Kegiatan Awal 

Pada kegiatan awal, guru membuka pembelajaran dengan salam dan 

berdoa bersama-sama. Guru melakukan komunikasi kehadiran peserta 



didik dan memberikan kata-kata motivasi agar peserta didik semangat 

dalam memulai pembelajaran. Sebelum menyampaikan tujuan 

pembelajaran, guru menyampaikan apersepsi berupa tanya jawab dengan 

peserta didik terkait dalam keguanaan pesawat sederhana dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b) Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti, guru bersama peserta didik melakukan 

eksplorasi yaitu peserta didik menjelaskan bagian-bagian dari titik 

tumpu, bebas dan kuasa pesawat sederhana.  Guru bertanya tentang 

titik tumpu, bebas dan kuasa pesawat sederhana.. Setelah itu, guru 

membagi peserta didik menjadi 4 sampai 5 kelompok.  Guru 

memberikan nomor kepada peserta didik dalam kelompok. Guru 

menugaskan pserta didik untuk mencari informasi tentang kegunaan 

dan bagian-bagian  dari pesawat sederhana.  

Pada kegiatan elaborasi, peserta didik dalam kelompoknya 

masing-masing berpikir bersama untuk menemukan jawaban dari 

pertanyaan tersebut. Setelah itu, guru menyebutkan salah satu 

nomor untuk menjawab pertanyaan. Jawaban dari salah satu 

peserta didik yang ditujuk oleh guru merupakan perwakilan dari 

kelompok untuk membacakan hasil diskusi yang di dapat setelah 

bertukar jawaban.  



   Pada kegiatan konfirmasi, guru menyimpulkan jawaban-

jawaban yang telah di sampaikan oleh peserta didik agar tidak 

terjadi mis konsepsi. Guru memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dimengerti. Guru 

memberikan motivasi kepada peserta didik untukm mengikuti 

pembelajaran IPA agar mendapatkan hasil yang baik. 

c) Kegiatan Akhir 

Pada kegiatan akhir, peserta didik bersama guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran. Setelah itu, guru membagikan soal evaluasi kepada peserta 

didik untuk dikerjakan. Setelah semua selesai mengerjakan, guru menutup 

pembelajaran dengan salam. 

c. Pengamatan  

1) Proses Pembelajaran 

Observasi dilakukan untuk mengamati keterlaksanaan pembelajaran oleh 

guru dan peserta didik selama pembelajaran IPA dengan menggunakan model 

Numbered Head Together. Pada siklus II, guru menggunakan RPP sebagai 

pedoman pelkasanaan pembelajaran. Guru menggunakan buku paket sebagai 

pedoman untuk memperkaya sumber belajar. 

Dalam mengajar, guru sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

RPP yang digunakan sebagai pedoman. Guru mengawali pembelajaran dengan 

berdoan bersama dan melakukan komunikasi kehadiran peserta didik. Pada siklus 

II, guru sudah menyampaikan apersepsi, guru guru kemudian menyampaikan 

tujuan pembelajaran. Pada saat pembelajaran, guru menampilkan gambar 



pembelajaran tentang pesawat sederhana yang digunakan dalam kehidupan sehari-

hari. Diakhir pembelajaran pada siklus II, peserta didik mengerjakan soal evaluasi.  

Pelaksanaan pembelajaran IPA dengan model Numbered Head Together pada 

siklus II dari tahap penomor, pangajuan pertanyaan, berpikir bersama, dan 

menjawab, semua sudah terlaksana dengan baik. Adapun nilai hasil evaluasi 

siklus II sebagai berikut: 

Tabel 7 

Hasil tes Formatif Mata Pelajaran IPA  Pada Siklus II 

Pokok Bahasan Pesawat Sederhana 

No Nama Siswa KKM Nilai  Keterangan 

1 Ahmad Resya Novaly 70 75 Tuntas 

2 Ahmad Syah Al Farabi 70 70 Tuntas 

3 Al Farisz Haifal 70 80 Tuntas 

4 Amelia Nuraini 70 80 Tuntas 

5 Andrean Saputra 70 80 Tuntas 

6 Anindya Putri Nurhasanah 70 80 Tuntas 

7 Bagas Rizkina Makmur 70 80 Tuntas 

8 Cihci Puja Damayanti 70 90 Tuntas 

9 Duta Wahyu Pangestu 70 75 Tuntas 

10 Eka Rio Amiril 70 75 Tuntas 

11 Hadista Putri Maharani 70 100 Tuntas 
12 Hanifah Adelia Sani 70 70 Tuntas 
13 Hatta Radjasa Verykta 70 70 Tuntas 
14 Kaisar Alam Madya Suhada 70 80 Tuntas 
15 Khairunnisa Zarita Maya 70 80 Tuntas 
16 Labib Muhammad MA 70 90 Tuntas 
17 Meira Putri 70 80 Tuntas 
18 Meilinda 70 75 Tuntas 
19 Muhammad Husain Rosidi 70 70 Tuntas 
20 Muhammad Fathoni Faksum 70 90 Tuntas 
21 Muhammad Habib Ismail 70 80 Tuntas 
22 Muhammad Hafiz Herzalianu 70 80 Tuntas 
23 Muhammad Labib Husaini  70 70 Tuntas 
24 Muhammad Sakha Al Fasya 70 90 Tuntas 
25 Novita Sari 70 90 Tuntas 
26 Ridho Ramadhan 70 80 Tuntas 



27 Salsalina Alifia Marsya 70 65  Tidak Tuntas 
28 Sarah Wati 70 100  Tuntas 
29 Wahyu Nunyai Putra 70 80 Tuntas 
30 Wirta Dinata 70 80 Tuntas 

Tuntas 29 Peserta Didik (96,67%)  
Tidak Tuntas 1 Peserta Didik (3,33%) 

Sumber: Hasil Tes Formatif IPA MIN I Lampung Utara 

Dari data nilai/hasil belajar peserta didik pada siklus II diperoleh yang 

tuntas 29 peserta didik (96,67%) dan yang tidak tuntas 1 peserta didik (3,33%). 

Berdasarkan tabel diatas, hasil belajar IPA kelas VB siklus II menunjukan 

bahwa jumlah peserta didik yang mencapai kriteria ketuntasan yaitu 29 orang 

(96,67%), dan hanya 1 orang (3,33%) yang belum mencapai kriteria ketuntasan.  

Pada hasil belajar siklus II ini sudah memenuhi kriteria keberhasil, yaitu ≥ 70% 

dari keseluruhan peserta didik telah mencapai kriteria ketuntasan. 

1. Pembahasan Siklus II 

Dari hasil pengamatan proses pembelajaran dan hasil pembelajaran dapatlah 

diketahui adanya keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan perbaikan siklus II 

sebagai berikut : 

1). Observasi atau Pengamatan 

Hasil pengamatan terhadap proses pembelajaran tentang hasil belajar peserta 

didik dalam proses pembelajaran siklus II : 

1. Hasil belajar baik 19 peserta didik (63,33%) 

2. Hasil belajar cukup 10 peserta didik (33,33%) 

3. Hasil belajar kurang 1 peserta didik (3,33%) 



Dari hasil analisis data tersebut di atas dapat disimpulkan bahawa hasil 

belajar peserta didik dalam mengikuti proses belajar siklus II dengan 

menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Head Together 

(NHT) adalah baik dan meningkat dari pelaksanaan tidakan perbaikan 

pembelajaran pada siklus I. 

2). Evaluasi 

Dari analisis data hasil evaluasi belajar peserta didik pada siklus II dapat 

diketahui bahwa setelah dilakukan perbaikan pembelajaran dalam dua siklus seluruh 

peserta didik dapat menuntaskan proses pembelajaran sesuai dengan nilai KKM yang 

telah ditentukan dengan rincian sebagai berikut : 

Jumlah peserta didik yang diperoleh nilai 70 sebanyak 10 anak (33,33%), yang 

memperoleh nilai 80 sebanyak 9 anak (30%), yang memperoleh nilai 90 sebanyak 8 

(26,66%), dan yang memperoleh nilai 100 sebanyak 2 anak (6,66%).  Secara 

keseluruhan yang telah mencapai nilai KKM berjumlah 29 peserta didik (96,67%).  Dan 

nilai rata-rata kelas mengalami peningkatan dari 70,32 pada siklus I menjadi 80,33 pada 

siklus II. 

3).Kesimpulan dari pengamatan siklus II 

Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil belajar peserta didik 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together 

(NHT) pada siklus II dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik.  Dibandingkan 

siklus I sebanyak 20 peserta didik (66,67%) dan setelah menggunakan model 



pembelajaran kooperatif tipe NHT pada siklus II meningkat sebanyak 29 peserta didik 

(96,67%).  Sehingga hampir seluruh peserta didik dapat menuntaskan hasil belajarnya. 

 

4.  Refleksi  

Pelaksanaan siklus II secara keseluruhan sudah sesuai dengan perencanaan. Pada 

saat proses pembelajaran, guru sudah menyampaikan apersepsi sebelum pembelajaran 

dimulai, sehingga peserta didik yang terlihat sudah siap untuk belajar IPA. Pada tahap 

kelompok, guru sudah bisa mengkondisikan peserta didik, guru membantu peserta didik 

untuk membentuk kelompok. Sehingga peserta didik mengetahui kelompoknya masing-

masing dan tidak kebingungan mencari kelompoknya. Dalam tahap pembelajaran 

dengan model Numbered Head Together pelaksanaanya sudah optimal, salah satumya 

yaitu pada tahap berpikir bersama. Pada tahap berpikir bersama, beberapa peserta didik 

terlihat mendominasi kelompoknya sehingga membuat anggota kelompoknya lainnya 

lebih memilih untuk aktif.  Pada tahap tanya jawab, peserta didik dengan berani dalam 

menjawab pertanyaan dari guru. 

Berdasarkan observasi pada siklus II, diperoleh data bahwa pembelajaran 

dengan model Numbered Head Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar IPA 

peserta didik pada siklus II. Dari hasil tes evaluasi pada setiap akhir siklus menunjukan 

bahwa penerapan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik.  Nilai rata-rata peserta didik pada siklus II 

adalah 80,33 dan termasuk dalam kategori sangat baik sekali.  Jumlah peserta didik yang 

mencapai kriteria ketuntasan 29 orang (96,67%) dari jumlah keseluruhan peserta didik. 

Angka tersebut menunjukan telah memenuhi kriteria keberhasilan penelitian. Dalam 



tahapan pelaksanaan pembelajaran dengan model NHT pelaksanaannya sudah optimal 

terlihat pada antusias peserta didik pada saat pembelajaran. Berdasarkan hasil tersebut,  

maka penelitian ini dinyatakan berhasil dan penelitian dihentikan 

C.  Pembahasan 

Untuk mengetahui secara keseluruhan ada tidaknya peningkatan hasil belajar 

peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT) disajikan dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 8 

Perbaikan Hasil Belajar Peserta Didik pad Mata Pelajar IPA 

No Nama Peserta Didik 
Nilai 

Pra Survay Siklus I Siklus II 

1 Ahmad Resya Novaly 60 70 75 
2 Ahmad Syah Al Farabi 60 65 70 
3 Al Farisz Haifal 65 75 80 
4 Amelia Nuraini 65 70 80 
5 Andrean Saputra 75 80 90 
6 Anindya Putri Nurhasanah 70 75 80 
7 Bagas Rizkina Makmur 65 70 80 
8 Cihci Puja Damayanti 70 80 90 
9 Duta Wahyu Pangestu 60 65 75 

10 Eka Rio Amiril 60 68 75 
11 Hadista Putri Maharani 80 90 100 
12 Hanifah Adelia Sani 60 65 70 
13 Hatta Radjasa Verykta 60 65 70 
14 Kaisar Alam Madya Suhada 60 68 80 

15 Khairunnisa Zarita Maya 65 70 80 

16 Labib Muhammad MA 70 80 90 

17 Meira Putri 60 75 80 

18 Meilinda 65 68 75 

19 Muhammad Husain Rosidi 60 65 70 

20 Muhammad Fathoni Faksum 70 80 90 

21 Muhammad Habib Ismail 65 75 80 

22 Muhammad Hafiz Herzalianu 70 80 80 

23 Muhammad Labib Husaini 60 65 70 



24 Muhammad Sakha Al Fasya 80 80 90 

25 Novita Sari 65 75 90 

26 Ridho Ramadhan 68 80 80 

27 Salsalina Alifia Marsya 60 60 65 

28 Sarah Wati 80 90 100 

29 Wahyu Nunyai Putra 75 80 80 

30 Wirta Dinata 70 75 80 

Tuntas 11 siswa 

(36,67%) 

20 siswa 

(66,67%) 

29 siswa 

(96,67%) 

Tidak Tuntas 19 siswa 63,33%) 10 siswa 

(33,33%) 

1 siswa 

(3,33%) 

Sumber: Dioalah dari hasil Evaluasi proses pembelajaran Mata Pelajaran IPA di 

MIN 1 Lampung Utara pada tanggal 17 November s.d 17 Desember 2016. 

 

Dari data hasil belajar peserta didik terjadi peningkatan dari pra survey, 

siklus I, dan siklus II yang signifikan.  Peningkatan tersebut dapat diketahui pada 

grafik dibawah ini : 

Gambar3. Grafik Peningkatan Hasil Belajar IPA 

MIN 1 Lampung Utara 
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Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) pada 

pembelajaran IPA terdapat peserta didik yang tuntas sebanyak 11 orang 

(36,66%), dan yang tidak tuntas 19 orang (63,33%), selanjutnya dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together 

(NHT) diperoleh peningkatan hasil belajar peserta didik pada siklus I yang tuntas 

20 orang (66,67%), sedangkan yang belum tuntas 10 orang (33,33) dan siklus II 

yang tuntas 29 oarang (96,67%), yang belum tuntas 1 orang (3,33%).  Dari data 

diatas telah terjadi peningkatan dari pra survey sampai siklus II sebanyak 18 

orang (60%). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Head Together (NHT) pada pembelajaran IPA dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas VB di MIN 1 Lampung Utara T.P 

2016-2017. 

 

  



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) 

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA di kelas 

VB MIN 1  Lampung Utara.  

Hal ini dapat dilihat sebelum menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Head Together (NHT) pada pembelajaran IPA terdapat peserta 

didik yang tuntas sebanyak 11 orang (36,66%), dan yang tidak tuntas 19 orang 

(63,33%), selanjutnya dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Head Together (NHT) diperoleh peningkatan hasil belajar peserta 

didik pada siklus I yang tuntas 20 orang (66,66%), sedangkan yang belum tuntas 

10 orang (33,33) dan siklus II yang tuntas 29 oarang (96,66%), yang belum 

tuntas 1 orang (3,33%).  Dari data diatas telah terjadi peningkatan dari pra survey 

sampai siklus II sebanyak 18 orang (60%). 

 

 

 

 

 



B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian di atas disarankan kepada setiap guru, peserta 

didik dan sekolah untuk senantiasa berupaya meningkatkan hasil belajar peserta 

didik dengan alternative sebagai berikut: 

1. Guru 

a. Hendaknya guru dapat memilih model pembelajaran yang sesuai dengan 

mata pelajaran sebagai alternatif dalam pembelajaran.  Hal ini dapat 

menumbuhkan antusias peserta didk dalam pembelajaran sehingga peserta 

didik lebih aktif dan hasil belajar akan meningkat. 

b. Pembelajaran dengan model kooperati tipe Numbered Head Together 

(NHT) masih tergolong baru dalam pelaksanaanya, untuk itu perlukan 

perhatian khusus dalam perencanaan sehingga dapat membantu guru 

mengoptimalkan pembelajaran dan dapat meminimalkan jumlah waktu 

yang terbuang. 

c. Guru dalam menerapkan pembelajaran dikelas sebaiknya memahami 

kemampuan awal peserta didiknya.  Hal ini dikarenakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan awal tinggi akan berbeda cara penerimaan 

informasinya dibandingkan dengan peserta didik yang memiliki 

kemampuan awal sedang dan rendah. 

 

 

 



2. Peserta Didik 

a. Peserta didik hendaknya berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, misalnya 

dengan bekerja sama dengan kelompok untuk memecahkan suatu masalah 

dalam materi pembelajaran. 

b. Peserta didik hendaknya lebih percaya diri dalam menjawab pertanyaan 

dan mengungkapkan pendapat. Dengan demikian kegiatan pembelajaran 

berjalan dengan aktif dan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara 

optimal. 

3. Sekolah 

a. Penelitian dengan model pembelajaran kooperatif tipe Numbereed Head 

Together (NHT) dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan hasil dan 

kualitas pembelajaran disekolah. 

b. Pembelajaran dengan model kooperatif tipe Numbered Head Together 

(NHT) dapat dikembangkan dengna media dan mata pelajaran lain, 

sehingga dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan mutu sekolah. 
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Lampiran 1 Lembar Observasi 

1a. Lembar Observasi Guru 

 

LEMBAR OBSERVASI GURU DALAM MENGGUNAKAN MODEL 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER 

(NHT) 

 

Mata Pelajaran : 

Waktu Pelaksanaan : 

Petunjuk  : 

Berilah penilaian dengan menggunakan (√) pada kolom yang sesuai 

No Aspek yang diambil 
Terlaksana 

Ket 
Ya Tidak 

1 Guru menyampaikan apersepsi sebelum 

pembelajaran dimulai 

   

2 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran    

3 Guru membagi siswa ke dalam kelompok    

4 Guru melakukan penomoran pada setiap 

kelompok 

   

5 Guru menyampaikan materi dengan jelas    

6 Guru mengajupkan pertanyaan dari materi yang 

sedang dipelajari 

   

7 Guru membimbing siswa berpikir bersama    

8 Guru memberika pujian satu hadiah pada siswa 

yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar 

   

9 Guru memberikan pujian atau hadiah pada 

kelompok dengan skor tertinggi 

   

10 Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan 

pembelajaran 

   

 

Observer 

 

(   ) 

NPM. 

 



 

 

1b. Lembar Observasi Siswa 

LEMBAR OBSERVASI SISWA DALAM MENGGUNAKAN MODEL 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER 

(NHT) 

Mata Pelajaran : 

Waktu Pelaksanaan : 

Petunjuk  : 

Berilah penilaian dengan menggunakan (√) pada kolom yang sesuai 

No Aspek yang diambil 
Terlaksana 

Ket 
Ya Tidak 

1 Siswa menunjukan hasil belajarnya terhadap 
proses pembelajaran IPA 

   

2 Siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran 

IPA dengan model Numbered Head Together 

   

3 Siswa menunjukan rasa senang dan puas dalam 

mengikuti pembelajaran dengan model 

Numbered Head Together 

   

4 Siswa bertanggung jawab dengan tugas yang 

diberikan oleh guru 

   

5 Siswa bersemangat dalam mengerjakan tugas 

dari guru 

   

6 Siswa berusaha menyelesaikan tugas dari guru 

dengan tepat waktu 

   

7 Siswa bersemangat ketika menjawab pertanyaan 

dari guru 

   

8 Siswa senang dalam memecahkan soal-soal    

9 Siswa tidak putus asa dalam mengerjakan soal 

yang sulit  

   

10 Siswa berani mengungkapkan pendapatnya 

ketika diskusi  

   

 

Observer 



 

(   ) 

NPM. 

 

RUBRIK LEMBAR OBSERVASI SISWA PADA MODEL PEMBELAJARAN 

KOOPERATI TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) 

No Petunjuk 

1 Ya, Siswa menunjukan hasil belajarnya terhadap proses pembelajaran 

IPA 

2 Ya,Siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran IPA dengan model 

Numbered Head Together 

3 Ya,Siswa menunjukan rasa senang dan puas dalam mengikuti 

pembelajaran dengan model Numbered Head Together 

4 Ya,Siswa bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan oleh guru 

5 Ya,Siswa bersemangat dalam mengerjakan tugas dari guru 

6 Ya,Siswa berusaha menyelesaikan tugas dari guru dengan tepat waktu 

7 Ya,Siswa bersemangat ketika menjawab pertanyaan dari guru 

8 Ya,Siswa senang dalam memecahkan soal-soal 

9 Ya,Siswa tidak putus asa dalam mengerjakan soal yang sulit  

10 Ya,Siswa berani mengungkapkan pendapatnya ketika diskusi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lampiran 2. Subjek Penelitian 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS VB MIN 1 LAMPUNG UTARA 

 

No Nama Siswa 

1 Ahmad Resya Novaly 

2 Ahmad Syah Al Farabi 

3 Al Farisz Haifal 

4 Amelia Nuraini 

5 Andrean Saputra 

6 Anindya Putri Nurhasanah 

7 Bagas Rizkina Makmur 

8 Cihci Puja Damayanti 

9 Duta Wahyu Pangestu 

10 Eka Rio Amiril 

11 Hadista Putri Maharani 

12 Hanifah Adelia Sani 

13 Hatta Radjasa Verykta 

14 Kaisar Alam Madya Suhada 

15 Khairunnisa Zarita Maya 

16 Labib Muhammad MA 

17 Meira Putri 

18 Meilinda 

19 Muhammad Husain Rosidi 

20 Muhammad Fathoni Faksum 

21 Muhammad Habib Ismail 

22 Muhammad Hafiz Herzalianu 

23 Muhammad Labib Husaini  

24 Muhammad Sakha Al Fasya 

25 Novita Sari 

26 Ridho Ramadhan 

27 Salsalina Alifia Marsya 

28 Sarah Wati 

29 Wahyu Nunyai Putra 



30 Wirta Dinata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Pedoman Wawancara untuk Guru 

 

Nama Sekolah  : 

Alamat Sekolah  : 

Nama Guru Kelas  : 

Hari/Tanggal Wawancara : 

Tempat   : 

 

1. Apakah guru selalu menggunaakan media dalam pembelajaran IPA? 

2. Apakah guru selalu menggunakan model atau metode dalam pembelajaran IPA? 

3. Bagaimana cara guru menyiapkan model atau metode IPA dalam pembelajaran? 

4. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan guru saat dalam pembelajaran IPA? 

5. Metode apa saja yang biasa digunakan guru dalam pembelajaran? 

6. Bagaimanakah pola pemanfaatan model atau metode didalam kelas? (perorangan, 

kelompok atau didemontrasikan) 

7. Bagimanakah kegiatan tindak lanjut yang dilakukan guru setelah menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT)  dalam 

pembelajaran IPA? 



8. Bagimana cara guru melakukan evaluasi sebelum menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT)? Apa bentuknya? 

9. Bagaimana hasil evaluasi setelah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT)? 

10. Bagaimana guru mengaktifkan dan melibatkan siswa dalam pembelajaran IPA? 

11. Adakah kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran NHT? 

 

 

 

Lampiran 5 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Pedoman Wawancara untuk Siswa 

 

Nama Sekolah  : 

Alamat Sekolah  : 

Nama Guru Kelas  :  

Hari/Tanggal Wawancara : 

Tempat   : 

 

1. Apakah dalam pembelajaran IPA guru selalu menggunakan model NHT? 

2. Apakah kamu seneng jika dalam pembelajaran IPA menggunakan model NHT? 

3. Apa saja model yang pernah digunakan? 

4. Apakah kalian aktif dalam menggunakan model NHT ini? 

5. Apakah guru kalian melakukan evaluasi setelah pembelajaran IPA? 

6. Apa ada kesulitan pada kalian pada saat menggunakan model NHT? 

7. Setelah menggunakan model ini apakah kalian lebih memahami pelajaran atau 

mengalami  kesulitan? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4. Hasil Observasi Guru 

4a. Hasil Observasi Guru Siklus I Pertemuan I 

 

 

LEMBAR OBSERVASI GURU DALAM MENGGUNAKAN MODEL 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER 

(NHT) 

Mata Pelajaran : 

Waktu Pelaksanaan : 

Petunjuk  : 

Berilah penilaian dengan menggunakan (√) pada kolom yang sesuai 

No Aspek yang diambil 
Terlaksana 

Keterangan 
Ya Tidak 

1 Guru menyampaikan apersepsi sebelum 

pembelajaran dimulai 

   

2 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran    

3 Guru membagi siswa ke dalam kelompok    

4 Guru melakukan penomoran pada setiap 

kelompok 

   

5 Guru menyampaikan materi dengan jelas    

6 Guru mengajukan pertanyaan dari materi yang 

sedang dipelajari 

   

7 Guru membimbing siswa berpikir bersama    



8 Guru memberika pujian satu hadiah pada siswa 

yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar 

   

9 Guru memberikan pujian atau hadiah pada 

kelompok dengan skor tertinggi 

   

10 Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan 

pembelajaran 

   

 

Observer 

 

(   ) 

NPM. 

 

 

 

4b. Hasil Observasi Guru Siklus I Pertemuan 2 

 

 

LEMBAR OBSERVASI GURU DALAM MENGGUNAKAN MODEL 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER 

(NHT) 

Mata Pelajaran : 

Waktu Pelaksanaan : 

Petunjuk  : 

Berilah penilaian dengan menggunakan (√) pada kolom yang sesuai 

No Aspek yang diambil 
Terlaksana 

Keterangan 
Ya Tidak 

1 Guru menyampaikan apersepsi sebelum 

pembelajaran dimulai 

   

2 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran    

3 Guru membagi siswa ke dalam kelompok    

4 Guru melakukan penomoran pada setiap 

kelompok 

   

5 Guru menyampaikan materi dengan jelas    

6 Guru mengajukan pertanyaan dari materi yang    



sedang dipelajari 

7 Guru membimbing siswa berpikir bersama    

8 Guru memberika pujian satu hadiah pada siswa 

yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar 

   

9 Guru memberikan pujian atau hadiah pada 

kelompok dengan skor tertinggi 

   

10 Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan 

pembelajaran 

   

 

Observer 

 

(   ) 

NPM. 

 

 

 

 

4c. Hasil Observasi Guru Siklus II Pertemuan I 

 

 

LEMBAR OBSERVASI GURU DALAM MENGGUNAKAN MODEL 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER 

(NHT) 

Mata Pelajaran : 

Waktu Pelaksanaan : 

Petunjuk  : 

Berilah penilaian dengan menggunakan (√) pada kolom yang sesuai 

No Aspek yang diambil 
Terlaksana 

Keterangan 
Ya Tidak 

1 Guru menyampaikan apersepsi sebelum 

pembelajaran dimulai 

   

2 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran    

3 Guru membagi siswa ke dalam kelompok    

4 Guru melakukan penomoran pada setiap    



kelompok 

5 Guru menyampaikan materi dengan jelas    

6 Guru mengajukan pertanyaan dari materi yang 

sedang dipelajari 

   

7 Guru membimbing siswa berpikir bersama    

8 Guru memberika pujian satu hadiah pada siswa 

yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar 

   

9 Guru memberikan pujian atau hadiah pada 

kelompok dengan skor tertinggi 

   

10 Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan 

pembelajaran 

   

 

Observer 

 

(   ) 

NPM. 

 

 

 

4d. Hasil Observasi Guru Siklus II Pertemuan 2 

 

 

LEMBAR OBSERVASI GURU DALAM MENGGUNAKAN MODEL 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER 

(NHT) 

Mata Pelajaran : 

Waktu Pelaksanaan : 

Petunjuk  : 

Berilah penilaian dengan menggunakan (√) pada kolom yang sesuai 

No Aspek yang diambil 
Terlaksana 

Keterangan 
Ya Tidak 

1 Guru menyampaikan apersepsi sebelum 

pembelajaran dimulai 

   

2 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran    



3 Guru membagi siswa ke dalam kelompok    

4 Guru melakukan penomoran pada setiap 

kelompok 

   

5 Guru menyampaikan materi dengan jelas    

6 Guru mengajukan pertanyaan dari materi 

yang sedang dipelajari 

   

7 Guru membimbing siswa berpikir bersama    

8 Guru memberika pujian satu hadiah pada 

siswa yang dapat menjawab pertanyaan 

dengan benar 

   

9 Guru memberikan pujian atau hadiah pada 

kelompok dengan skor tertinggi 

   

10 Guru membimbing siswa dalam 

menyimpulkan pembelajaran 

   

 

Observer 

 

(   ) 

NPM. 

 

 

Lampiran 5. Hasil Observasi Siswa Siklus I Pertemuan I 

5a. Lembar Observasi Siswa 

LEMBAR OBSERVASI SISWA DALAM MENGGUNAKAN MODEL 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER 

(NHT) 

Mata Pelajaran : 

Waktu Pelaksanaan : 

Petunjuk  : 

Berilah penilaian dengan menggunakan (√) pada kolom yang sesuai 

No Aspek yang diambil 
Terlaksana 

Keterangan 
Ya Tidak 

1 Siswa menunjukan hasil belajarnya terhadap    



proses pembelajaran IPA 

2 Siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran 

IPA dengan model Numbered Head Together 

   

3 Siswa menunjukan rasa senang dan puas dalam 

mengikuti pembelajaran dengan model 

Numbered Head Together 

   

4 Siswa bertanggung jawab dengan tugas yang 

diberikan oleh guru 

   

5 Siswa bersemangat dalam mengerjakan tugas 

dari guru 

   

6 Siswa berusaha menyelesaikan tugas dari guru 

dengan tepat waktu 

   

7 Siswa bersemangat ketika menjawab pertanyaan 

dari guru 

   

8 Siswa senang dalam memecahkan soal-soal    

9 Siswa tidak putus asa dalam mengerjakan soal 

yang sulit  

   

10 Siswa berani mengungkapkan pendapatnya 

ketika diskusi  

   

Observer 

 

(   ) 

NPM. 

 

Lampiran 5. Hasil Observasi Siswa Siklus I Pertemuan 2 

5b. Lembar Observasi Siswa 

LEMBAR OBSERVASI SISWA DALAM MENGGUNAKAN MODEL 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER 

(NHT) 

Mata Pelajaran : 

Waktu Pelaksanaan : 

Petunjuk  : 

Berilah penilaian dengan menggunakan (√) pada kolom yang sesuai 

No Aspek yang diambil Terlaksana Keterangan 



Ya Tidak 

1 Siswa menunjukan hasil belajarnya terhadap 

proses pembelajaran IPA 

   

2 Siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran 

IPA dengan model Numbered Head Together 

   

3 Siswa menunjukan rasa senang dan puas dalam 

mengikuti pembelajaran dengan model 

Numbered Head Together 

   

4 Siswa bertanggung jawab dengan tugas yang 

diberikan oleh guru 

   

5 Siswa bersemangat dalam mengerjakan tugas 

dari guru 

   

6 Siswa berusaha menyelesaikan tugas dari guru 

dengan tepat waktu 

   

7 Siswa bersemangat ketika menjawab pertanyaan 

dari guru 

   

8 Siswa senang dalam memecahkan soal-soal    

9 Siswa tidak putus asa dalam mengerjakan soal 

yang sulit  

   

10 Siswa berani mengungkapkan pendapatnya 

ketika diskusi  

   

 

Observer 

 

(   ) 

NPM. 

Lampiran 5. Hasil Observasi Siswa Siklus II Pertemuan I 

5c. Lembar Observasi Siswa 

LEMBAR OBSERVASI SISWA DALAM MENGGUNAKAN MODEL 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER 

(NHT) 

Mata Pelajaran : 

Waktu Pelaksanaan : 

Petunjuk  : 

Berilah penilaian dengan menggunakan (√) pada kolom yang sesuai 



No Aspek yang diambil 
Terlaksana 

Keterangan 
Ya Tidak 

1 Siswa menunjukan hasil belajarnya terhadap 

proses pembelajaran IPA 

   

2 Siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran 

IPA dengan model Numbered Head Together 

   

3 Siswa menunjukan rasa senang dan puas dalam 

mengikuti pembelajaran dengan model 

Numbered Head Together 

   

4 Siswa bertanggung jawab dengan tugas yang 

diberikan oleh guru 

   

5 Siswa bersemangat dalam mengerjakan tugas 

dari guru 

   

6 Siswa berusaha menyelesaikan tugas dari guru 

dengan tepat waktu 

   

7 Siswa bersemangat ketika menjawab pertanyaan 

dari guru 

   

8 Siswa senang dalam memecahkan soal-soal    

9 Siswa tidak putus asa dalam mengerjakan soal 

yang sulit  

   

10 Siswa berani mengungkapkan pendapatnya 

ketika diskusi  

   

Observer 

 

(   ) 

NPM. 

 

Lampiran 5. Hasil Observasi Siswa Siklus II Pertemuan 2 

5d. Lembar Observasi Siswa 

LEMBAR OBSERVASI SISWA DALAM MENGGUNAKAN MODEL 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER 

(NHT) 

Mata Pelajaran : 

Waktu Pelaksanaan : 

Petunjuk  : 



Berilah penilaian dengan menggunakan (√) pada kolom yang sesuai 

No Aspek yang diambil 
Terlaksana 

Keterangan 
Ya Tidak 

1 Siswa menunjukan hasil belajarnya terhadap 

proses pembelajaran IPA 

   

2 Siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran 

IPA dengan model Numbered Head Together 

   

3 Siswa menunjukan rasa senang dan puas dalam 

mengikuti pembelajaran dengan model 

Numbered Head Together 

   

4 Siswa bertanggung jawab dengan tugas yang 

diberikan oleh guru 

   

5 Siswa bersemangat dalam mengerjakan tugas 

dari guru 

   

6 Siswa berusaha menyelesaikan tugas dari guru 

dengan tepat waktu 

   

7 Siswa bersemangat ketika menjawab pertanyaan 

dari guru 

   

8 Siswa senang dalam memecahkan soal-soal    

9 Siswa tidak putus asa dalam mengerjakan soal 

yang sulit  

   

10 Siswa berani mengungkapkan pendapatnya 

ketika diskusi  

   

Observer 

 

(   ) 

NPM. 

 

Lampiran 6. Daftar Nilai Hasil Belajar IPA Siswa Pra Survey, Siklus I, Siklus II 

 

NO Nama Peserta Didik 
Nilai 

Pra Survay Siklus I Siklus II 

1 Ahmad Resya Novaly 65 60 70 

2 Ahmad Syah Al Farabi 60 80 90 

3 Al Farisz Haifal 62 80 80 

4 Amelia Nuraini 55 70 80 

5 Andrean Saputra 75 80 70 

6 Anindya Putri Nurhasanah 70 70 70 

7 Bagas Rizkina Makmur 65 70 70 



8 Cihci Puja Damayanti 70 70 90 

9 Duta Wahyu Pangestu 50 60 80 

10 Eka Rio Amiril 55 60 80 

11 Hadista Putri Maharani 80 90 100 

12 Hanifah Adelia Sani 60 60 70 

13 Hatta Radjasa Verykta 65 60 70 

14 Kaisar Alam Madya Suhada 60 70 70 

15 Khairunnisa Zarita Maya 58 70 80 

16 Labib Muhammad MA 70 80 90 

17 Meira Putri 60 60 80 

18 Meilinda 65 70 80 

19 Muhammad Husain Rosidi 60 60 70 

20 Muhammad Fathoni Faksum 70 80 90 

21 Muhammad Habib Ismail 65 70 90 

22 Muhammad Hafiz Herzalianu 70 70 90 

23 Muhammad Labib Husaini  60 60 70 

24 Muhammad Sakha Al Fasya 80 80 80 

25 Novita Sari 60 70 90 

26 Ridho Ramadhan 65 70 90 

27 Salsalina Alifia Marsya 75 60 60 

28 Sarah Wati 80 90 100 

29 Wahyu Nunyai Putra 75 60 80 

30 Wirta Dinata 75 70 70 

Jumlah 1980 2100 2400 

Rata-rata 66,00 70,00 80,00 

Nilai maksimal 80 90 100 

Nilai minimal 50 60 60 

Jumlah siswa tuntas 12 20 29 

Jumlah siswa tidak tuntas 18 10 1 

Presentase tuntas 40% 66,66% 96,66% 

Presentase tidak tuntas 60% 33,33% 3,33% 

 

 

Lampiran 7 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Pedoman Wawancara untuk Guru 

 

Nama Sekolah  : 

Alamat Sekolah  : 

Nama Guru Kelas  : 

Hari/Tanggal Wawancara : 

Tempat   : 



 

12. Apakah guru selalu menggunaakan media dalam pembelajaran IPA? 

13. Apakah guru selalu menggunakan model atau metode dalam pembelajaran IPA? 

14. Bagaimana cara guru menyiapkan model atau metode IPA dalam pembelajaran? 

15. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan guru saat dalam pembelajaran IPA? 

16. Metode apa saja yang biasa digunakan guru dalam pembelajaran? 

17. Bagaimanakah pola pemanfaatan model atau metode didalam kelas? (perorangan, 

kelompok atau didemontrasikan) 

18. Bagimanakah kegiatan tindak lanjut yang dilakukan guru setelah menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT)  dalam 

pembelajaran IPA? 

19. Bagimana cara guru melakukan evaluasi sebelum menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT)? Apa bentuknya? 

20. Bagaimana hasil evaluasi setelah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT)? 

21. Bagaimana guru mengaktifkan dan melibatkan siswa dalam pembelajaran IPA? 

22. Adakah kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran NHT? 

 

 

Lampiran 8 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Pedoman Wawancara untuk Siswa 

 

Nama Sekolah  : 

Alamat Sekolah  : 

Nama Guru Kelas  : 

Hari/Tanggal Wawancara : 



Tempat   : 

 

8. Apakah dalam pembelajaran IPA guru selalu menggunakan model NHT? 

9. Apakah kamu seneng jika dalam pembelajaran IPA menggunakan model NHT? 

10. Apa saja model yang pernah digunakan? 

11. Apakah kalian aktif dalam menggunakan model NHT ini? 

12. Apakah guru kalian melakukan evaluasi setelah pembelajaran IPA? 

13. Apa ada kesulitan pada kalian pada saat menggunakan model NHT? 

14. Setelah menggunakan model ini apakah kalian lebih memahami pelajaran atau 

mengalami  

kesulitan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 9 

 

HASIL WAWANCARA UNTUK GURU 

 

Nama Sekolah  : MIN 1 Lampung Utara 

Alamat Sekolah  : Jl. Bukit Pesagi Skala Brak 

Nama Guru Kelas  : Semi Seswati, S.Pd.I 

Hari/Tanggal Wawancara : 1 Desember 2016 



 

 

1. Apakah guru selalu menggunaakan media dalam pembelajaran IPA? 

Jawab :Iya, tergantung materinya, tapi diusahakn untuk menggunakan media 

2. Apakah guru selalu menggunakan model atau metode dalam pembelajaran IPA? 

Jawab : Iya, selalu menggunakan model atau metode 

3. Bagaimana cara guru menyiapkan model atau metode IPA dalam pembelajaran? 

Jawab : menyiapkannya dengan  

4. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan guru saat dalam pembelajaran IPA? 

Jawab : Sesuai dengan materi yang di ajarkan 

5. Metode apa saja yang biasa digunakan guru dalam pembelajaran? 

Jawab :ya, metode yang digunakan ceramah, demonstrasi dan diskusi. 

6. Bagaimanakah pola pemanfaatan model atau metode didalam kelas? (perorangan, 

kelompok atau didemontrasikan) 

Jawab : demontrasi dan diskusi dan biasanya didiskusikan dikelas. 

7. Bagimanakah kegiatan tindak lanjut yang dilakukan guru setelah menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT)  dalam 

pembelajaran IPA? 

Jawab : diskusi, revisi 

8. Bagimana cara guru melakukan evaluasi sebelum menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT)? Apa bentuknya? 

Jawab : kebanyakan evaluasi proses, tapi ada juga soal. 



9. Bagaimana hasil evaluasi setelah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT)? 

Jawab : lebih baik 

10. Bagaimana guru mengaktifkan dan melibatkan siswa dalam pembelajaran IPA? 

Jawab :dengan demontrasi, siswa melakukan percobaan atau merangkai alat, memberi 

petunjuk kerja pada kelompok. 

11. Adakah kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran NHT? 

Jawab : tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 10 

 

HASIL WAWANCARA UNTUK SISWA 

 

Nama Sekolah  : MIN 1 Lampung Utara 



Alamat Sekolah  : Jl. Bukit Pesagi Skala Brak 

Nama Siswa   : Sarah Wati 

Kelas    : VB 

Hari/Tanggal Wawancara : Rabu, 1 Desember 2016 

 

 

1. Apakah dalam pembelajaran IPA guru selalu menggunakan model NHT? 

Jawab : Iya 

2. Apakah kamu seneng jika dalam pembelajaran IPA menggunakan model NHT? 

Jawab : senang 

3. Apa saja model yang pernah digunakan? 

Jawab : ceramah dan demontrasi 

4. Apakah kalian aktif dalam menggunakan model NHT ini? 

Jawab : iya 

5. Apakah guru kalian melakukan evaluasi setelah pembelajaran IPA? 

Jawab : Kadang-kadang 

6. Apa ada kesulitan pada kalian pada saat menggunakan model NHT? 

Jawab : tidak ada 

7. Setelah menggunakan model ini apakah kalian lebih memahami pelajaran atau 

mengalami  

kesulitan? 

Jawab : lebih paham 

 
  



Lampiran 3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

3a. Rencana Pembelajaran Siklus I 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : MIN 1 Lampung Utara 

Kelas/Semester : V/1 

Materi Pokok  : Pesawat Sederhana  

Alokasi Waktu : 2 X 35 menit (Pertemuan 1) 

 

Standar Kompetensi 

5.  Memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi, serta fungsinya. 

 

Kompetensi Dasar 

5.2. Menjelaskan pesawat sederhana yang dapat membuat pekerjaan lebih mudah 

dan lebih cepat. 

 

Indikator 

1. Menjelaskan pengertian pesawat sederhana dan jenis-jenisnya. 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui diskusi peserta didik dapat mendeskripsikan tentang pesawat sederhana 

2. Melalui diskusi peserta didik dapat menyebutkan macam-macam pesawat 

sederhana 

3. Melalui diskusi peserta didik dapat menjelaskan kegunaan pesawat sederhana 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Materi Pembelajaran 

1. Materi Pokok  : Gaya, gerak dan Energi 

2. Subpokok Materi  : Pesawat Sederhana 

3. Rincian Materi : 

Pesawat Sederhana 

- Sebenarnya, pesawat sederhana sudah digunakan manusia sejak zaman dahulu.  

Mereka menggunakan pesawat (alat-alat) untuk memudahkan pekerjaannya, 

bukan untuk menciptakan atau menyimpan gaya.  Berdasarkan jenisnya, 

pesawat sederhana dibedakan menjadi empat, yaitu tuas (pengungkit), bidang 

miring, katrol dan roda. 

1. Jenis pertama : gunting, tang, pencabut paku, kaktua, dan pemotong kuku 

2. Jenis kedua : pemotong kertas, pemecah biji-bijian, alat pembuka botol, 

gerobak roda satu. 

3. Jenis ketiga : sekop, alat penjepit kue, steples 



 

Model Pembelajaran 

Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) 

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pendahuluan 

1. Mengucapkan salam 

2. Guru mengajak peserta didik berdo’a agar pembelajaran yang akan dilakukan 

bisa berjalan dengan  lancar dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. 

3. Guru mengabsen peserta didik. 

4. Guru menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

1. Guru membuka wawasan  peserta didik tentang materi yang akan diajarkan dengan  

mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik. 

 Guru bertanya tentang kegunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-
hari. 

2. Guru menugaskan peserta didik untuk membentuk kelompok. Masing-masing 

kelompok 3-5 orang yang anggotanya heterogen, baik dari segi kemampuan 

intelektual maupun jenis kelamin. 

3. Guru kemudian memberikan nomor kepada peserta didik dalam kelompok, 

sehingga masing-masing anggota memiliki nomor yang berbeda. 

4. Guru menunjukan  media berupa gambar peswat sederhana kepada peserta didik 

melalui lcd.  Peserta didik ditugaskan untuk dapat menjelaskan kegunaan, 

golongan, dan bagian-bagian dari pesawat sederhana. 

5. Guru menugaskan peserta didik untuk mencari informasi dibuku tentang 

kegunaan, golongan dan bagian-bagian pesawat sederhana.  Berdasarkan jawaban 

yang diberikan peserta didik, guru memberikan penegasan agar peserta didik lebih 

mengerti 

6. Jika peserta didik sudah mengerti tentang pesawat sederhana, guru mengajukan  

pertanyaan kepada peserta didik. 

Elaborasi 

1. Untuk menjawab pertanyaan yang diberikan guru tadi, peserta didik ditugaskan 

untuk bekerja ( berpikir bersama) dalam kelompoknya masing-masing. 

2. Guru memberikan lambar kerja peserta didik yang berisi petunjuk tentang tugas 

tersebut. 

3. Peserta didik mengerjakan tugas di masing-masing kelompoknya, sementara guru 

membimbing dan memfasilitasi peserta didik dalam menyelesaikan tugas tersebut. 

4. Stelah semua kelompok selesai mengerjakan tugasnya, guru kemudian  

menyebut/memanggil  satu nomkor. 



5. Para peserta didik dari tiap kelompok dengan nomor yang sama, maju kedepan 

kelas. Di depan kelas peserta didik bertukar jawaban dan membacakan hasil 

diskusi yang di dapat setelah bertukar jawaban. 

Konfirmasi 

1. Berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan peserta didik, guru kemudian 

menyimpulkan jawaban-jawaban tersebut atau memberikan penegasan dengan 

lebih formal agar tidak terjadi mis-konsepsi. 

2. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik untuk ikut berpartisipasi secara 

aktif dalam pembelajaran karena hal itu sangat terkait dengan hasil belajar. 

3. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan hal-hal 

yang belum dimengerti terkait dengan materi. 

Penutup 

1. Peserta didik dengan bimbingan guru merangkum materi pelajaran 

2. Guru memberikan evaluasi dan tindak lanjut (PR). Peserta didik diminta lebih 

memantapkan lagi pokok bahasan pesawat sederhana dirumah. 

Penilaian 

1. Teknih Penilaian : Tes Tertulis 

2. Bentuk Soal : Soal Evaluasi 

Sumber Belajar dan Alat  

1. Buku cetak Ilmu Pengetahuan Alam kelas V SD/MI. 

2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

3. LCD 

4. Gambar pesawat sederhana 

5. Nomor Peserta didik 

6. Soal Evaluasi   

           

      Lampung Utara, 21 November 2016 

Guru Mata Pelajaran          Peneliti 

 

 

 

 

 Semi Seswati, S.Pd.I                     Wahyu Frendianto 

 NIP.197506212007012020          NPM. 1211100061 

        

   

Mengetahui 

   Kepala Sekolah MIN 1 Lampung Utara 

 



 

 

Zarwati, S.Pd.I 

NIP.197305121998032003 

 

 

Lampiran Materi 

Pengertian Pesawat Sederhana 

Pesawat sederhana adalah sebuah alat bantu yang susunannya sederhana dan 

dapat memudahkan pekerjaan manusia. Berdasarkan jenisnya, pesawat sederhana 

dibedakan menjadi 4 yaitu : 

 

1. Pengungkit atau tuas 

Pengungkit atau Tuas adalah jenis pesawat sederhana yang digunakan 

untuk mengungkit, memindahkan atau menggeser kedudukan benda yang 

berat atau berukuran besar. Berdasarkan posisi kuasa, beban, titik tumpu, tuas 

digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu tuas jenis I, jenis II, dan jenis III. 

a. Tuas Jenis I 

Tuas jenis I adalah tuas yang titik tumpunya berada diantara beban 

dan kuasa. Dengan tuas jenis I kita dapat mengangkat beban yang berat 

dengan gaya kecil. 

b. Tuas Jenis II 

Pada tuas jenis II, posisi beban berada di antara titik tumpu dan titik 

kuasa. Pada tuas jenis ini, lengan kuasa jauh lebih panjang fari pada 

lengan beban. 

c. Tuas Jenis III 

Tuas jenis III adalah tuas yang letak titiknya kuasanya berada di 

antara titik tumpu dan beban. Pada tuas jenis ini, lengan beban lebih 

panjang dari pada lengan kuasa. 

  

2. Bidang Miring 

Bidang Miring adalah jenis pesawat sederhana yang digunakan untuk 

mempermudah memindahkan benda dari bawah ke atau atau sebaliknya. 

Bidang miring berguna untuk membantu memindahkan benda-benda yang 

terlalu berat dari bawah ke atas atau sebaliknya.  

 

3. Katrol  

Katrol merupakan roda yang berputar pada porosnya. Biasanya, katrol 

digunakan untuk mengangkat beban yang berat. Katrol dibedakan menjadi 

empat jenis, yaitu katrol tetap, katrol bebas, katrol majemuk, dan blok katrol. 

a. Katrol Tetap 

Katrol tetap adalahkatrol yang posisinya tidak berubah. katrol jenis 

ini dipasang pada suatu tempat yang tetap dan kukuh. 



b. Katrol Bebas 

Katrol bebas merupakan katrol yang posisinya selalu berubah. Hail 

itu disebabkan katrol itu tidak dipasang pada tempat tertentu. Biasanya, 

katrol bebas diletakan di atas tali dan bebas yang diangkat di kaitkan pada 

katrol itu. 

 

c. Katrol Majemuk 

Apabila katrol tetap dan katrol bebas sipadukan, terbentuklah katrol 

majemuk. Dengan kata lain, katrol majemuk adalah perpaduan katrol 

tetap dan katrol bebas yang dihubungkan dengan satu tali. 

d. Blok Katrol 

Jika dua katrol dipasang secara berdampingan pada suatu poros, 

kedia katrol iti disebut blok katrol. Blok katrol biasanya digunakan untuk 

mengangkat beban yang sangat berat. 

 

4. Roda 

Roda adalah objek berbentuk lingkaran, yang bersama dengan sumbu, 

dapat menghasilkan suatu gerakan dengan gesekan kecil dengan cara bergulir. 

Hal itu berarti roda dapat mempermudah pekerjaan. Dengan demikian, roda 

termasuk pesawat sederhana. 

 

Daftar pertanyaan pada tahap pengajuan pertanyaan dalam pembelajaran 

menggunakan model NHT 

 

1. Alat yang dapat memudahkan pekerjaan disebut (pesawat) 

 

2. Pembuka tutup botol termasuk tuas jenis (jenis II) 

 

3. Bagian yang berada di tengah pada tuas jenis I (titik tumpu) 

 

4. Untuk memindahkan peti ke dalam bak truk menggunakan jenis pesawat 

sederhana (Bidang miring) 

 

5. Titik tumpu gunting berada di (tengah) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Nama Kelompok : 

Anggota Kelompok : 

   1. 

   2. 

   3. 

   4. 

   5. 

   6. 

Tujuan  : 

 

Mengetahui kegunaan pesawat untuk memudahkan pekerjaan 

 

Diskusilah bersama teman-temanmu untuk menjawab pertanyaan berikut! 

 

1. Sebutkan jenis-jenis pesawat sederhana yang sering digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari?   

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................. 

2. apa saja fungsi dari pesawat sederhana?jelaskan! 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................. 

3. Apa fungsi dari beban, titik tumpu dan kuasa?jelaskan! 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................. 

4.  Apa yang dapat kamu simpulkan dari jenis-jenis pesawat sederhana dalam 

kehidupan sehari-hari?ceritakan! 



.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : MIN 1 Lampung Utara 

Kelas/Semester : V/1 

Materi Pokok  : Pesawat Sederhana  

Alokasi Waktu : 2 X 35 menit (Pertemuan Ke 2) 

 

Standar Kompetensi 

5.  Memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi, serta fungsinya. 

 

Kompetensi Dasar 

5.2. Menjelaskan peseawat sederhana yang dapat membuat pekerjaan lebih mudah 

dan lebih cepat. 

 

Indikator 

2. Menyebutkan contoh-contoh  pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui diskusi peserta didik dapat mendeskripsikan tentang pesawat sederhana 

2. Melalui diskusi peserta didik dapat menyebutkan macam-macam pesawat 

sederhana 

3. Melalui diskusi peserta didik dapat menjelaskan kegunaan pesawat sederhana 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Materi Pembelajaran 

1. Materi Pokok  : Gaya, gerak dan Energi 

2. Subpokok Materi  : Pesawat Sederhana 

3. Rincian Materi : 

Pesawat Sederhana 



- Sebenarnya, pesawat sederhana sudah digunakan manusia sejak zaman dahulu.  

Mereka menggunakan pesawat (alat-alat) untuk memudahkan pekerjaannya, 

bukan untuk menciptakan atau menyimpan gaya.  Berdasarkan jenisnya, 

pesawat sederhana dibedakan menjadi empat, yaitu tuas (pengungkit), bidang 

miring, katrol dan roda. 

4. Jenis pertama : gunting, tang, pencabut paku, kaktua, dan pemotong kuku 

5. Jenis kedua : pemotong kertas, pemecah biji-bijian, alat pembuka botol, 

gerobak roda satu. 

6. Jenis ketiga : sekop, alat penjepit kue, steples 

Model Pembelajaran 

Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) 

 

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pendahuluan 

1. Mengucapkan salam 

2. Guru mengajak peserta didik berdo’a agar pembelajaran yang akan dilakukan 

bisa berjalan dengan  lancar dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. 

3. Guru mengabsen peserta didik. 

4. Guru menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

1. Guru membuka wawasan  peserta didik tentang materi yang akan diajarkan dengan  

mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik. 

 Guru bertanya tentang kegunaan pesawat sederhana yang disebutkan peserta 
didik dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Guru menugaskan peserta didik untuk membentuk kelompok. Masing-masing 

kelompok 3-5 orang yang anggotanya heterogen, baik dari segi kemampuan 

intelektual maupun jenis kelamin. 

3. Guru kemudian memberikan nomor kepada peserta didik dalam kelompok, 

sehingga masing-masing anggota memiliki nomor yang berbeda. 

4. Guru menunjukan media berupa gambar pesawat sederhana dalam kehidupan 

sehari-hari kepada peserta didik.  Peserta didik ditugaskan untuk dapat 

menjelaskan kegunaan, golongan, dan bagian-bagian dari pesawat sederhana. 

5. Guru menugaskan peserta didik untuk mencari informasi dibuku tentang 

kegunaan, golongan dan bagian-bagian pesawat sederhana.  Berdasarkan jawaban 

yang diberikan peserta didik, guru memberikan penegasan agar peserta didik lebih 

mengerti 

6. Jika peserta didik sudah mengerti tentang pesawat sederhana, guru mengajukan  

pertanyaan kepada peserta didik. 



Elaborasi 

1. Untuk menjawab pertanyaan yang diberikan guru tadi, peserta didik ditugaskan 

untuk bekerja ( berpikir bersama) dalam kelompoknya masing-masing. 

2. Guru memberikan lambar kerja peserta didik yang berisi petunjuk tentang tugas 

tersebut. 

3. Peserta didik mengerjakan tugas di masing-masing kelompoknya, sementara guru 

membimbing dan memfasilitasi peserta didik dalam menyelesaikan tugas 

tersebut. 

4. Stelah semua kelompok selesai mengerjakan tugasnya, guru kemudian  

menyebut/memanggil  satu nomkor. 

5. Para peserta didik dari tiap kelompok dengan nomor yang sama, maju kedepan 

kelas. Di depan kelas peserta didik bertukar jawaban dan membacakan hasil 

diskusi yang di dapat setelah bertukar jawaban. 

 

Konfirmasi 

1. Berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan peserta didik, guru kemudian 

menyimpulkan jawaban-jawaban tersebut atau memberikan penegasan dengan 

lebih formal agar tidak terjadi mis-konsepsi. 

2. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik untuk ikut berpartisipasi secara 

aktif dalam pembelajaran karena hal itu sangat terkait dengan hasil belajar. 

3. Guru mebrikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang 

belum dimengerti terkait dengan materi. 

Penutup 

1. Peserta didik dengan bimbingan guru merangkum materi pelajaran 

2. Guru memberikan evaluasi dan tindak lanjut (PR). Peserta didik diminta lebih 

memantapkan lagi pokok bahasan pesawat sederhana dirumah. 

Penilaian 

1. Teknih Penilaian : Tes Tertulis 

2. Bentuk Soal : Soal Evaluasi 

Sumber Belajar dan Alat  

1. Buku cetak Ilmu Pengetahuan Alam kelas V SD/MI. 

2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

3. Gambar pesawat sederhana 

4. Nomor Peserta didik 

5. Soal Evaluasi         

       Lampung Utara, 23 November 2016 

      Guru Mata Pelajaran          Peneliti 

 



 

  Semi Seswati, S.Pd.I                      Wahyu Frendianto 

  NIP.197506212007012020          NPM. 1211100061 

 

 

Mengetahui 

   Kepala Sekolah MIN 1 Lampung Utara 

 

 

 

Zarwati, S.Pd.I 

 NIP.197305121998032003 

 

 

 

 

 

Lampran Materi 

Menjelaskan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari 

 Pesawat sederhana adalah sebuah alat bantu yang susunannya sederhana dan 

dapat memudahkan pekerjaan manusia. Berdasarkan jenisnya, pesawat sederhana 

dibedakan menjadi 4 yaitu :Pengungkit, Bidang Miring, Katrol, Roda. berikut 

contohnya: 

 

1. Pengungkit (Tuas) 

Tuas Jenis I 

 



Tuas Jenis II 

 

Tuas Jenis III 

 

 

 

 

 

 

2. Bidang Miring 

 

3. Katrol 



 

4. Roda 

 

 

 

 

 

 

 

SOAL EVALUASI 

ESSAY 

1. Jelaskan pengertian pesawat sederhana? 

2. Sebutkan jenis-jenis pesawat sederhana dengan lengkap? 

3. Jelaskan jenis-jenis pesawat sederhana? 

4. Berikan contoh pesawat sederhana. 

5. Sebutkan manfaat pengungkit (tuas) dalam kehidupan sehari-hari? 

6. Sebutkan keuntungan dan kerugian menggunakan bidang miring. 

7. Berdasarkan posisinya katrol dibedakan menjadi empat, yaitu?jelaskan! 

8. Jelaskan kegunaan pesawat sederhana. 

9. Mengapa dalam dipegunungan dibuat jalan berkelok-kelok? 

10. Sebutkan penggunaan roda dalam kehidupan sehari-hari? 

Kunci Jawaban 

ESSAY 

1. Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran 

dari suatu gaya.  Secara umum, alat-alat ini bisa disebut sebagai mekanisme 

paling sederhana yang memanfaatkan keuntungan mekanik untuk menggandakan 

gaya. 



 

2. a. Tuas ( Pengungkit), jenis I, jenis II, jenis III  

b. Bidang miring 

c. Katrol, Katrol tetap, Katrol bebas, Katrol majemuk, Blok katrol 

d. Roda 

 

 

3. Pengungkit (Tuas) adalah jenis pesawat sederhana yang digunakan untuk    

mengungkit, memindahkan atau menggeser kedudukan benda yang berat atau 

berukuran besar. tuas digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu tuas jenis I, jenis II, 

dan jenis III. 

 

     Bidang Miring adalah jenis pesawat sederhana yang digunakan untuk 

mempermudah memindahkan benda dari bawah ke atau atau sebaliknya. Bidang 

miring berguna untuk membantu memindahkan benda-benda yang terlalu berat 

dari bawah ke atas atau sebaliknya.  

  

     Katrol merupakan roda yang berputar pada porosnya. Biasanya, katrol digunakan 

untuk mengangkat beban yang berat. Katrol dibedakan menjadi empat jenis, 

yaitu katrol tetap, katrol bebas, katrol majemuk, dan blok katrol. 

 Roda adalah objek berbentuk lingkaran, yang bersama dengan sumbu, dapat 

menghasilkan suatu gerakan dengan gesekan kecil dengan cara bergulir 

4. Gunting, tang, palu, pembuka tutup botol, pemecah kemiri, gerobak, tiang 

bendera,  sepedah motor, dll. 

5. Mempermudah pekerjaan manusia, Energi yang dikeluarkan juga dapat hemat, 

Waktu yang dipergunakan lebih singkat, Untuk mengubah arah gaya. 

6. Keuntungan bidang miring 

        - Membutuhkan sedikit gaya dalam prosesnya 

        - Menghasilkan kerja yang lebih banyak 

        - Dapat membantu  menghasilkan pekerjaan lebih mudah dan cepat 

terselesaikan. 

     Kerugian 

         -  Bidang miring akan membuat waktu lebih panjang dari sebelumnya 

         -  Waktu yang diperlukan dalam proses akan lama. 

7. Katrol tetap, katrol bebas, katrol majemuk, blok katrol. 

8.  - Mempermudah dalam memidahkan barang 

        - Mempercepat pekerjaan manusia 

9. jalan dipegunungan dibuat berkelok-kelok agar gaya yang diperlukan untuk 

menaikinya semakin kecil. Semakin kecil gaya yang diperlukan, semakin kecil 

juga energi yang harus dikeluarkan. 



10. Mempermudah manusia dalam membawa barang, sebagai hal yang paling 

penting untuk menjalankan kendaraan, mempersingkat waktu dalam membawa 

barang, mempermudah mobilitas. 

Rubrik Penilaian Soal  Siklus I 

No Soal Skor 

1 10 

2 5 

3 20 

4 5 

5 10 

6 15 

7 5 

8 10 

9 10 

10 10 

Total 100 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3b. Rencana Pembelajaran Siklus II 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : MIN 1 Lampung Utara 

Kelas/Semester : V/1 

Materi Pokok  : Pesawat Sederhana  

Alokasi Waktu : 2 X 35 menit (Pertemuan Ke 1) 

 

Standar Kompetensi 

5.  Memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi, serta fungsinya. 

 

Kompetensi Dasar 

5.2. Menjelaskan pesawat sederhana yang dapat membuat pekerjaan lebih mudah 

dan lebih cepat. 



Indikator 

1. Menjelaskan manfaat pesawat sederhana. 

 

Tujuan Pembelajaran 

1.  Melalui diskusi peserta didik dapat mendeskripsikan tentang pesawat sederhana 

2. Melalui diskusi peserta didik dapat menyebutkan macam-macam pesawat 

sederhana 

3. Melalui diskusi peserta didik dapat menjelaskan kegunaan pesawat sederhana 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Materi Pembelajaran 

1. Materi Pokok : Gaya, gerak dan Energi 

2. Subpokok Materi  : Pesawat Sederhana 

3. Rincian Materi : 

 

Pesawat Sederhana 

- Sebenarnya, pesawat sederhana sudah digunakan manusia sejak zaman dahulu.  

Mereka menggunakan pesawat (alat-alat) untuk memudahkan pekerjaannya, 

bukan untuk menciptakan atau menyimpan gaya.  Berdasarkan jenisnya, 

pesawat sederhana dibedakan menjadi empat, yaitu tuas (pengungkit), bidang 

miring, katrol dan roda. 

1. Jenis pertama : gunting, tang, pencabut paku, kaktua, dan pemotong kuku 

2. Jenis kedua : pemotong kertas, pemecah biji-bijian, alat pembuka botol, 

gerobak roda satu. 

3. Jenis ketiga : sekop, alat penjepit kue, steples 

 

Model Pembelajaran 

Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) 

 

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pendahuluan 

1. Mengucapkan salam 

2. Guru mengajak peserta didik berdo’a agar pembelajaran yang akan dilakukan bisa 

berjalan dengan  lancar dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. 

3. Guru mengabsen peserta didik. 

4. Guru menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 



1. Guru memberikan contoh pesawat sederhana yang berada dirumah  

 Peserta didik ditugaskan untuk berfikir bersama mencari apa saja alat-alat 
dirumah yang menggunakan pesawat serhana. 

 Guru bertanya tentang kegunaan pesawat sederhana yang berada dirumah. 

2. Guru menugaskan peserta didik untuk membentuk kelompok. Masing-masing  

kelompok 3-5 orang yang anggotanya heterogen, baik dari segi kemampuan 

intelektual maupun jenis kelamin. 

3. Guru kemudian memberikan nomor kepada peserta didik dalam kelompok, 

sehingga masing-masing anggota memiliki nomor yang berbeda. 

4. Guru menunjukan media berupa gambar peswat sederhana kepada peserta didik 

melaui lcd.  Peserta didik ditugaskan untuk dapat menjelaskan kegunaan, 

golongan, dan bagian-bagian dari pesawat sederhana. 

5.  Guru menugaskan peserta didik untuk mencari informasi tentang kegunaan, 

golongan dan bagian-bagian pesawat sederhana.  Berdasarkan jawaban yang 

diberikan peserta didik, guru memberikan penegasan agar peserta didik lebih 

mengerti 

6. Jika peserta didik sudah mengerti tentang pesawat sederhana, guru mengajukan  

pertanyaan kepada peserta didik. 

 

Elaborasi 

1.  Untuk menjawab pertanyaan yang diberikan guru tadi, peserta didik ditugaskan 

untuk bekerja ( berpikir bersama) dalam kelompoknya masing-masing. 

2. Guru memberikan lambar kerja peserta didik yang berisi petunjuk tentang tugas 

tersebut. 

3. Peserta didik mengerjakan tugas di masing-masing kelompoknya, sementara guru 

membimbing dan memfasilitasi peserta didik dalam menyelesaikan tugas tersebut. 

4. Stelah semua kelompok selesai mengerjakan tugasnya, guru kemudian  

menyebut/memanggil  satu nomkor. 

5. Para peserta didik dari tiap kelompok dengan nomor yang sama, maju kedepan 

kelas. Di depan kelas peserta didik bertukar jawaban dan membacakan hasil 

diskusi yang di dapat setelah bertukar jawaban. 

Konfirmasi 

4. Berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan peserta didik, guru kemudian 

menyimpulkan jawaban-jawaban tersebut atau memberikan penegasan dengan 

lebih formal agar tidak terjadi mis-konsepsi. 

5. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik untuk ikut berpartisipasi secara 

aktif dalam pembelajaran karena hal itu sangat terkait dengan hasil belajar. 

6. Guru mebrikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang 

belum dimengerti terkait dengan materi. 

Penutup 



1.  Peserta didik dengan bimbingan guru merangkum materi pelajaran 

2. Guru memberikan evaluasi dan tindak lanjut (PR). Peserta didik diminta lebih 

memantapkan lagi pokok bahasan pesawat sederhana dirumah. 

Penilaian 

1. Teknih Penilaian : Tes Tertulis 

2. Bentuk Soal  : Soal Evaluasi 

 

Sumber Belajar dan Alat  

1. Buku cetak Ilmu Pengetahuan Alam kelas V SD/MI. 

2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

3. Gambar pesawat sederhana 

4. Nomor Peserta didik 

5. Soal Evaluasi   

       Lampung Utara, 28 November 2016 

      Guru Mata Pelajaran          Peneliti 

 

 

 

 

  Semi Seswati, S.Pd.I                      Wahyu Frendianto 

  NIP.197506212007012020          NPM. 1211100061 

 

 

  Mengetahui 

     Kepala Sekolah MIN 1 Lampung Utara 

  

 

 

Zarwati, S.Pd.I 

 NIP.197305121998032003 

Lampiran Materi 

Pengertian Pesawat Sederhana 

Pesawat sederhana adalah sebuah alat bantu yang susunannya sederhana dan 

dapat memudahkan pekerjaan manusia. Berdasarkan jenisnya, pesawat sederhana 

dibedakan menjadi 4 yaitu : 

 

1. Pengungkit atau tuas 

Pengungkit atau Tuas adalah jenis pesawat sederhana yang digunakan 

untuk mengungkit, memindahkan atau menggeser kedudukan benda yang 

berat atau berukuran besar. Berdasarkan posisi kuasa, beban, titik tumpu, tuas 

digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu tuas jenis I, jenis II, dan jenis III. 

a. Tuas Jenis I 



Tuas jenis I adalah tuas yang titik tumpunya berada diantara beban 

dan kuasa. Dengan tuas jenis I kita dapat mengangkat beban yang berat 

dengan gaya kecil. 

b. Tuas Jenis II 

Pada tuas jenis II, posisi beban berada di antara titik tumpu dan titik 

kuasa. Pada tuas jenis ini, lengan kuasa jauh lebih panjang fari pada 

lengan beban. 

c. Tuas Jenis III 

Tuas jenis III adalah tuas yang letak titiknya kuasanya berada di 

antara titik tumpu dan beban. Pada tuas jenis ini, lengan beban lebih 

panjang dari pada lengan kuasa. 

  

2. Bidang Miring 

Bidang Miring adalah jenis pesawat sederhana yang digunakan untuk 

mempermudah memindahkan benda dari bawah ke atau atau sebaliknya. 

Bidang miring berguna untuk membantu memindahkan benda-benda yang 

terlalu berat dari bawah ke atas atau sebaliknya.  

 

3. Katrol  

Katrol merupakan roda yang berputar pada porosnya. Biasanya, katrol 

digunakan untuk mengangkat beban yang berat. Katrol dibedakan menjadi 

empat jenis, yaitu katrol tetap, katrol bebas, katrol majemuk, dan blok katrol. 

 

4. Roda 

Roda adalah objek berbentuk lingkaran, yang bersama dengan sumbu, 

dapat menghasilkan suatu gerakan dengan gesekan kecil dengan cara bergulir. 

Hal itu berarti roda dapat mempermudah pekerjaan. Dengan demikian, roda 

termasuk pesawat sederhana. 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Nama Kelompok : 

Anggota Kelompok : 

   1. 

   2. 

   3. 

   4. 

   5. 

   6. 

Tujuan  : 



 

Mengetahui kegunaan pesawat untuk memudahkan pekerjaan 

 

Diskusilah bersama teman-temanmu untuk menjawab pertanyaan berikut! 

 

1. gambarlah 3 pengungkit (Tuas), bidang miring dan katrol yang sering 

digunakan dirumah?berdasarkan jenisnya!  

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................. 

2. jelaskan fungsi dari pengungkit, bidang miring dan katrol yang digambarkan 

tadi? 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................. 

3. Sebutkan perbedaan tuas jenis I, II dan III ?berikan contoh masing-masing 2! 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................. 

4.  Apa yang dapat kamu simpulkan dari jenis-jenis pesawat sederhana dalam 

kehidupan sehari-hari?ceritakan! 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................. 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : MIN 1 Lampung Utara 

Kelas/Semester : V/1 

Materi Pokok  : Pesawat Sederhana  

Alokasi Waktu : 2 X 35 menit ( Pertemuan Ke 2) 

 



Standar Kompetensi 

5.  Memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi, serta fungsinya. 

 

Kompetensi Dasar 

5.2. Menjelaskan peseawat sederhana yang dapat membuat pekerjaan lebih mudah 

dan lebih cepat. 

 

Indikator 

2. Menyebutkan kegunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Tujuan Pembelajaran 

1.  Melalui diskusi peserta didik dapat mendeskripsikan tentang pesawat sederhana 

2.  Melalui diskusi peserta didik dapat menyebutkan macam-macam pesawat 

sederhana 

3.  Melalui diskusi peserta didik dapat menjelaskan kegunaan pesawat sederhana 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Materi Pembelajaran 

1. Materi Pokok : Gaya, gerak dan Energi 

2. Subpokok Materi  : Pesawat Sederhana 

3. Rincian Materi : 

Pesawat Sederhana 

- Sebenarnya, pesawat sederhana sudah digunakan manusia sejak zaman dahulu.  

Mereka menggunakan pesawat (alat-alat) untuk memudahkan pekerjaannya, 

bukan untuk menciptakan atau menyimpan gaya.  Berdasarkan jenisnya, 

pesawat sederhana dibedakan menjadi empat, yaitu tuas (pengungkit), bidang 

miring, katrol dan roda. 

Jenis pertama : gunting, tang, pencabut paku, kaktua, dan pemotong kuku 

Jenis kedua : pemotong kertas, pemecah biji-bijian, alat pembuka botol, 

gerobak roda satu. 

Jenis ketiga : sekop, alat penjepit kue, steples 

Model Pembelajaran 

Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) 

 

 

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pendahuluan 

1. Mengucapkan salam 

2. Guru mengajak peserta didik berdo’a agar pembelajaran yang akan dilakukan bisa 

berjalan dengan  lancar dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. 

3. Guru mengabsen peserta didik. 



4. Guru menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

1. Guru membuka wawasan  peserta didik tentang materi yang akan diajarkan dengan  

mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik. 

 Peserta didik menjelaskan bagian-bagian dari titik beban, tumpu dan kuasa 
tentang pesawat serhana. 

 Guru bertanya tentang titik tumpu, bebas dan kuasa pesawat sederhana dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2. Guru menugaskan peserta didik untuk membentuk kelompok. Masing-masing 

kelompok 3-5 orang yang anggotanya heterogen, baik dari segi kemampuan 

intelektual maupun jenis kelamin. 

3. Guru kemudian memberikan nomor kepada peserta didik dalam kelompok, 

sehingga masing-masing anggota memiliki nomor yang berbeda. 

4. Guru menunjukan  media berupa gambar peswat sederhana kepada peserta didik.  

Peserta didik ditugaskan untuk dapat menjelaskan kegunaan, golongan, dan 

bagian-bagian dari pesawat sederhana. 

5. Guru menugaskan peserta didik untuk mencari informasi dibuku tentang bagian-
bagian pesawat sederhana.  Berdasarkan jawaban yang diberikan peserta didik, 

guru memberikan penegasan agar peserta didik lebih mengerti 

6. Jika peserta didik sudah mengerti tentang bagian-bagian pesawat sederhana, guru 

mengajukan  pertanyaan kepada peserta didik. 

 

Elaborasi 

1.  Untuk menjawab pertanyaan yang diberikan guru tadi, peserta didik ditugaskan 

untuk bekerja ( berpikir bersama) dalam kelompoknya masing-masing. 

2. Guru memberikan lambar kerja peserta didik yang berisi petunjuk tentang tugas 

tersebut. 

3. Peserta didik mengerjakan tugas di masing-masing kelompoknya, sementara guru 

membimbing dan memfasilitasi peserta didik dalam menyelesaikan tugas tersebut. 

4. Stelah semua kelompok selesai mengerjakan tugasnya, guru kemudian  

menyebut/memanggil  satu nomkor. 

5.  Para peserta didik dari tiap kelompok dengan nomor yang sama, maju kedepan 

kelas. Di depan kelas peserta didik bertukar jawaban dan membacakan hasil 

diskusi yang di dapat setelah bertukar jawaban. 

Konfirmasi 

1. Berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan peserta didik, guru kemudian 

menyimpulkan jawaban-jawaban tersebut atau memberikan penegasan dengan 

lebih formal agar tidak terjadi mis-konsepsi. 



2.  Guru memberikan motivasi kepada peserta didik untuk ikut berpartisipasi secara 

aktif dalam pembelajaran karena hal itu sangat terkait dengan hasil belajar. 

3.  Guru mebrikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang 

belum dimengerti terkait dengan materi. 

 

Penutup 

1.  Peserta didik dengan bimbingan guru merangkum materi pelajaran 

2. Guru memberikan evaluasi dan tindak lanjut (PR). Peserta didik diminta lebih 

memantapkan lagi pokok bahasan pesawat sederhana dirumah. 

Penilaian 

1. Teknih Penilaian : Tes Tertulis 

2. Bentuk Soal : Soal Evaluasi 

Sumber Belajar dan Alat  

1. Buku cetak Ilmu Pengetahuan Alam kelas V SD/MI. 

2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

3. Gambar pesawat sederhana 

4. Nomor Peserta didik 

5. Soal Evaluasi         

 

 

         Lampung Utara, 1 Desember 2016 

      Guru Mata Pelajaran            Peneliti 

 

 

  Semi Seswati, S.Pd.I                        Wahyu Frendianto 

  NIP.197506212007012020            NPM. 1211100061 

 

 

Mengetahui 

   Kepala Sekolah MIN 1 Lampung Utara 

 

 

 

Zarwati, S.Pd.I 

NIP.197305121998032003 

 

 

Lampran Materi 



Menjelaskan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari 

 Pesawat sederhana adalah sebuah alat bantu yang susunannya sederhana dan 

dapat memudahkan pekerjaan manusia. Berdasarkan jenisnya, pesawat sederhana 

dibedakan menjadi 4 yaitu :Pengungkit, Bidang Miring, Katrol, Roda. berikut 

contohnya: 

 

4. Pengungkit (Tuas) 

Tuas Jenis I 

 

Tuas Jenis II 

 

Tuas Jenis III 

 

 

 

 

 



5. Bidang Miring 

 

4. Katrol 

 
5. Roda 

 

 

 

 

 

 



 

SOAL EVALUASI 

ESSAY 

1. Jelaskan pengertian pesawat sederhana? 

2. jelaskan pengertian tuas jenis I dan 3 ?  

3.  Jelaskan jenis-jenis pesawat sederhana? 

4.  apa perbedaan tuas jenis I, II dan III? 

5.  Sebutkan manfaat pengungkit (tuas) dalam kehidupan sehari-hari? 

6.  Urutkan bagian-bagian dari gunting? 

7.  Berdasarkan posisinya katrol dibedakan menjadi empat, yaitu?jelaskan! 

8.  Jelaskan kegunaan pesawat sederhana. 

9.   Mengapa dalam dipegunungan dibuat jalan berkelok-kelok? 

10. Sebutkan penggunaan roda dalam kehidupan sehari-hari? 

 

Kunci Jawaban 

ESSAY 

1.  Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran 

dari suatu gaya.  Secara umum, alat-alat ini bisa disebut sebagai mekanisme 

paling sederhana yang memanfaatkan keuntungan mekanik untuk menggandakan 

gaya. 

 

2.  Tuas jenis I adalah tuas yang jenis titik tumpunya berada di antara beban dan 

kuasa 

 Tuas jenis III adalah tuas yang terletak titik kuasanya berada diantara titik tumpu 

dan beban. 

3.  Pengungkit (Tuas) adalah jenis pesawat sederhana yang digunakan untuk    

mengungkit, memindahkan atau menggeser kedudukan benda yang berat atau 

berukuran besar. tuas digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu tuas jenis I, jenis II, 

dan jenis III. 

 



     Bidang Miring adalah jenis pesawat sederhana yang digunakan untuk 

mempermudah memindahkan benda dari bawah ke atau atau sebaliknya. Bidang 

miring berguna untuk membantu memindahkan benda-benda yang terlalu berat 

dari bawah ke atas atau sebaliknya.   

     Katrol merupakan roda yang berputar pada porosnya. Biasanya, katrol digunakan 

untuk mengangkat beban yang berat. Katrol dibedakan menjadi empat jenis, 

yaitu katrol tetap, katrol bebas, katrol majemuk, dan blok katrol. 

 Roda adalah objek berbentuk lingkaran, yang bersama dengan sumbu, dapat 

menghasilkan suatu gerakan dengan gesekan kecil dengan cara bergulir. 

 

4.  Perbedaan antara jenis I, II, dan III terletak pada bagian yang berada di tengah. 

 - Tuas jenis I, bagian yang berada ditengah adalah titik tumpu 

 - Tuas jenis II, bagian yang berada ditengah adalah beban 

 - Tuas jenis III, bagian yang berada ditengah adalah kuasa  

 

5.  Keuntungan bidang miring 

        - Membutuhkan sedikit gaya dalam prosesnya 

        - Menghasilkan kerja yang lebih banyak 

        - Dapat membantu  menghasilkan pekerjaan lebih mudah dan cepat 

terselesaikan. 

     Kerugian 

         -  Bidang miring akan membuat waktu lebih panjang dari sebelumnya 

         -  Waktu yang diperlukan dalam proses akan lama. 

6.  Beban, titik tumpu, kuasa 

 

7.  Katrol tetap, katrol bebas, katrol majemuk, blok katrol. 

 

8.   - Mempermudah dalam memidahkan barang 

      - Mempercepat pekerjaan manusia 

 

9.  jalan dipegunungan dibuat berkelok-kelok agar gaya yang diperlukan untuk 

menaikinya semakin kecil. Semakin kecil gaya yang diperlukan, semakin kecil 

juga energi yang harus dikeluarkan. 

 

10.Mempermudah manusia dalam membawa barang, sebagai hal yang paling penting 

untuk menjalankan kendaraan, mempersingkat waktu dalam membawa barang, 

mempermudah mobilitas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Rubrik Penilaian Soal  Siklus II 

No Soal Skor 

1 10 

2 10 

3 20 

4 10 

5 10 

6 5 

7 5 

8 10 

9 10 

10 10 

Total 100 

 

  



Lampiran 4 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Pedoman Wawancara untuk Guru 

 

Nama Sekolah  : 

Alamat Sekolah  : 

Nama Guru Kelas  : 

Hari/Tanggal Wawancara : 

 

23. Apakah guru selalu menggunaakan media dalam pembelajaran IPA? 

24. Apakah guru selalu menggunakan model atau metode dalam pembelajaran IPA? 

25. Bagaimana cara guru menyiapkan model atau metode IPA dalam pembelajaran? 

26. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan guru saat dalam pembelajaran IPA? 

27. Metode apa saja yang biasa digunakan guru dalam pembelajaran? 

28. Bagaimanakah pola pemanfaatan model atau metode didalam kelas? (perorangan, 

kelompok atau didemontrasikan) 

29. Bagimanakah kegiatan tindak lanjut yang dilakukan guru setelah menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT)  dalam 

pembelajaran IPA? 

30. Bagimana cara guru melakukan evaluasi sebelum menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT)? Apa bentuknya? 

31. Bagaimana hasil evaluasi setelah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT)? 

32. Bagaimana guru mengaktifkan dan melibatkan siswa dalam pembelajaran IPA? 

33. Adakah kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran NHT? 

 

 

 



Lampiran 5 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Pedoman Wawancara untuk Siswa 

 

Nama Sekolah  : 

Alamat Sekolah  : 

Nama Guru Kelas  :  

Hari/Tanggal Wawancara : 

Tempat   : 

 

15. Apakah dalam pembelajaran IPA guru selalu menggunakan model NHT? 

16. Apakah kamu seneng jika dalam pembelajaran IPA menggunakan model 

NHT? 

17. Apa saja model yang pernah digunakan? 

18. Apakah kalian aktif dalam menggunakan model NHT ini? 

19. Apakah guru kalian melakukan evaluasi setelah pembelajaran IPA? 

20. Apa ada kesulitan pada kalian pada saat menggunakan model NHT? 

21. Setelah menggunakan model ini apakah kalian lebih memahami pelajaran atau 

mengalami  

kesulitan? 

 

  



Lampiran 6. Hasil Observasi Guru 

6a. Hasil Observasi Guru Siklus I Pertemuan I 

 

LEMBAR OBSERVASI GURU DALAM MENGGUNAKAN MODEL 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER 

(NHT) 

Mata Pelajaran : 

Waktu Pelaksanaan : 

Petunjuk  : 

Berilah penilaian dengan menggunakan (√) pada kolom yang sesuai 

No Aspek yang diambil 
Terlaksana 

Ket 
Ya Tidak 

1 Guru menyampaikan apersepsi sebelum 

pembelajaran dimulai 

   

2 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran    

3 Guru membagi siswa ke dalam kelompok    

4 Guru melakukan penomoran pada setiap 

kelompok 

   

5 Guru menyampaikan materi dengan jelas    

6 Guru mengajukan pertanyaan dari materi yang 

sedang dipelajari 

   

7 Guru membimbing siswa berpikir bersama    

8 Guru memberika pujian satu hadiah pada siswa 

yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar 

   

9 Guru memberikan pujian atau hadiah pada 

kelompok dengan skor tertinggi 

   

10 Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan 

pembelajaran 

   

 

Observer 

 

(   ) 

NPM. 

 



6b. Hasil Observasi Guru Siklus I Pertemuan 2 

 

 

LEMBAR OBSERVASI GURU DALAM MENGGUNAKAN MODEL 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER 

(NHT) 

Mata Pelajaran : 

Waktu Pelaksanaan : 

Petunjuk  : 

Berilah penilaian dengan menggunakan (√) pada kolom yang sesuai 

No Aspek yang diambil 
Terlaksana 

Ket 
Ya Tidak 

1 Guru menyampaikan apersepsi sebelum 

pembelajaran dimulai 

   

2 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran    

3 Guru membagi siswa ke dalam kelompok    

4 Guru melakukan penomoran pada setiap 

kelompok 

   

5 Guru menyampaikan materi dengan jelas    

6 Guru mengajukan pertanyaan dari materi yang 

sedang dipelajari 

   

7 Guru membimbing siswa berpikir bersama    

8 Guru memberika pujian satu hadiah pada siswa 

yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar 

   

9 Guru memberikan pujian atau hadiah pada 

kelompok dengan skor tertinggi 

   

10 Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan 

pembelajaran 

   

 

Observer 

 

(   ) 

NPM. 

 



6c. Hasil Observasi Guru Siklus II Pertemuan I 

 

 

LEMBAR OBSERVASI GURU DALAM MENGGUNAKAN MODEL 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER 

(NHT) 

Mata Pelajaran : 

Waktu Pelaksanaan : 

Petunjuk  : 

Berilah penilaian dengan menggunakan (√) pada kolom yang sesuai 

No Aspek yang diambil 
Terlaksana 

Ket 
Ya Tidak 

1 Guru menyampaikan apersepsi sebelum 

pembelajaran dimulai 

   

2 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran    

3 Guru membagi siswa ke dalam kelompok    

4 Guru melakukan penomoran pada setiap 

kelompok 

   

5 Guru menyampaikan materi dengan jelas    

6 Guru mengajukan pertanyaan dari materi yang 

sedang dipelajari 

   

7 Guru membimbing siswa berpikir bersama    

8 Guru memberika pujian satu hadiah pada siswa 

yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar 

   

9 Guru memberikan pujian atau hadiah pada 

kelompok dengan skor tertinggi 

   

10 Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan 

pembelajaran 

   

 

Observer 

 

(   ) 

NPM. 

 



6d. Hasil Observasi Guru Siklus II Pertemuan 2 

 

LEMBAR OBSERVASI GURU DALAM MENGGUNAKAN MODEL 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER 

(NHT) 

Mata Pelajaran : 

Waktu Pelaksanaan : 

Petunjuk  : 

Berilah penilaian dengan menggunakan (√) pada kolom yang sesuai 

No Aspek yang diambil 
Terlaksana 

Ket 
Ya Tidak 

1 Guru menyampaikan apersepsi sebelum 

pembelajaran dimulai 

   

2 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran    

3 Guru membagi siswa ke dalam kelompok    

4 Guru melakukan penomoran pada setiap 

kelompok 

   

5 Guru menyampaikan materi dengan jelas    

6 Guru mengajukan pertanyaan dari materi 

yang sedang dipelajari 

   

7 Guru membimbing siswa berpikir bersama    

8 Guru memberika pujian satu hadiah pada 

siswa yang dapat menjawab pertanyaan 

dengan benar 

   

9 Guru memberikan pujian atau hadiah pada 

kelompok dengan skor tertinggi 

   

10 Guru membimbing siswa dalam 

menyimpulkan pembelajaran 

   

 

Observer 

 

(   ) 

NPM. 

 



Lampiran 7. Hasil Observasi Siswa Siklus I Pertemuan I 

7a. Lembar Observasi Siswa 

LEMBAR OBSERVASI SISWA DALAM MENGGUNAKAN MODEL 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER 

(NHT) 

Mata Pelajaran : 

Waktu Pelaksanaan : 

Petunjuk  : 

Berilah penilaian dengan menggunakan (√) pada kolom yang sesuai 

No Aspek yang diambil 
Terlaksana 

Ket 
Ya Tidak 

1 Siswa menunjukan hasil belajarnya terhadap 

proses pembelajaran IPA 

   

2 Siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran 

IPA dengan model Numbered Head Together 

   

3 Siswa menunjukan rasa senang dan puas dalam 

mengikuti pembelajaran dengan model 

Numbered Head Together 

   

4 Siswa bertanggung jawab dengan tugas yang 

diberikan oleh guru 

   

5 Siswa bersemangat dalam mengerjakan tugas 

dari guru 

   

6 Siswa berusaha menyelesaikan tugas dari guru 

dengan tepat waktu 

   

7 Siswa bersemangat ketika menjawab pertanyaan 

dari guru 

   

8 Siswa senang dalam memecahkan soal-soal    

9 Siswa tidak putus asa dalam mengerjakan soal 

yang sulit  

   

10 Siswa berani mengungkapkan pendapatnya 

ketika diskusi  

   

Observer 

(   ) 

NPM. 

 



Lampiran 7. Hasil Observasi Siswa Siklus I Pertemuan 2 

7b. Lembar Observasi Siswa 

LEMBAR OBSERVASI SISWA DALAM MENGGUNAKAN MODEL 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER 

(NHT) 

Mata Pelajaran : 

Waktu Pelaksanaan : 

Petunjuk  : 

Berilah penilaian dengan menggunakan (√) pada kolom yang sesuai 

No Aspek yang diambil 
Terlaksana 

Ket 
Ya Tidak 

1 Siswa menunjukan hasil belajarnya terhadap 

proses pembelajaran IPA 

   

2 Siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran 

IPA dengan model Numbered Head Together 

   

3 Siswa menunjukan rasa senang dan puas dalam 

mengikuti pembelajaran dengan model 

Numbered Head Together 

   

4 Siswa bertanggung jawab dengan tugas yang 

diberikan oleh guru 

   

5 Siswa bersemangat dalam mengerjakan tugas 

dari guru 

   

6 Siswa berusaha menyelesaikan tugas dari guru 

dengan tepat waktu 

   

7 Siswa bersemangat ketika menjawab pertanyaan 

dari guru 

   

8 Siswa senang dalam memecahkan soal-soal    

9 Siswa tidak putus asa dalam mengerjakan soal 

yang sulit  

   

10 Siswa berani mengungkapkan pendapatnya 

ketika diskusi  

   

Observer 

(   ) 

NPM. 

Lampiran 7. Hasil Observasi Siswa Siklus II Pertemuan I 



7c. Lembar Observasi Siswa 

LEMBAR OBSERVASI SISWA DALAM MENGGUNAKAN MODEL 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER 

(NHT) 

Mata Pelajaran : 

Waktu Pelaksanaan : 

Petunjuk  : 

Berilah penilaian dengan menggunakan (√) pada kolom yang sesuai 

No Aspek yang diambil 
Terlaksana 

Ket 
Ya Tidak 

1 Siswa menunjukan hasil belajarnya terhadap 

proses pembelajaran IPA 

   

2 Siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran 

IPA dengan model Numbered Head Together 

   

3 Siswa menunjukan rasa senang dan puas dalam 

mengikuti pembelajaran dengan model 

Numbered Head Together 

   

4 Siswa bertanggung jawab dengan tugas yang 

diberikan oleh guru 

   

5 Siswa bersemangat dalam mengerjakan tugas 

dari guru 

   

6 Siswa berusaha menyelesaikan tugas dari guru 

dengan tepat waktu 

   

7 Siswa bersemangat ketika menjawab pertanyaan 

dari guru 

   

8 Siswa senang dalam memecahkan soal-soal    

9 Siswa tidak putus asa dalam mengerjakan soal 

yang sulit  

   

10 Siswa berani mengungkapkan pendapatnya 

ketika diskusi  

   

Observer 

 

(   ) 

NPM. 



Lampiran 7. Hasil Observasi Siswa Siklus II Pertemuan 2 

7d. Lembar Observasi Siswa 

LEMBAR OBSERVASI SISWA DALAM MENGGUNAKAN MODEL 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER 

(NHT) 

Mata Pelajaran : 

Waktu Pelaksanaan : 

Petunjuk  : 

Berilah penilaian dengan menggunakan (√) pada kolom yang sesuai 

No Aspek yang diambil 
Terlaksana 

Ket 
Ya Tidak 

1 Siswa menunjukan hasil belajarnya terhadap 

proses pembelajaran IPA 

   

2 Siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran 

IPA dengan model Numbered Head Together 

   

3 Siswa menunjukan rasa senang dan puas dalam 

mengikuti pembelajaran dengan model 

Numbered Head Together 

   

4 Siswa bertanggung jawab dengan tugas yang 

diberikan oleh guru 

   

5 Siswa bersemangat dalam mengerjakan tugas 

dari guru 

   

6 Siswa berusaha menyelesaikan tugas dari guru 

dengan tepat waktu 

   

7 Siswa bersemangat ketika menjawab pertanyaan 

dari guru 

   

8 Siswa senang dalam memecahkan soal-soal    

9 Siswa tidak putus asa dalam mengerjakan soal 

yang sulit  

   

10 Siswa berani mengungkapkan pendapatnya 

ketika diskusi  

   

Observer 

(   ) 

NPM. 

 



Lampiran 8. Daftar Nilai Hasil Belajar IPA Siswa Pra Survey, Siklus I, Siklus II 

 

NO Nama Peserta Didik 
Nilai 

Pra Survay Siklus I Siklus II 

1 Ahmad Resya Novaly 65 60 70 

2 Ahmad Syah Al Farabi 60 80 90 

3 Al Farisz Haifal 62 80 80 

4 Amelia Nuraini 55 70 80 

5 Andrean Saputra 75 80 70 

6 Anindya Putri Nurhasanah 70 70 70 

7 Bagas Rizkina Makmur 65 70 70 

8 Cihci Puja Damayanti 70 70 90 

9 Duta Wahyu Pangestu 50 60 80 

10 Eka Rio Amiril 55 60 80 

11 Hadista Putri Maharani 80 90 100 

12 Hanifah Adelia Sani 60 60 70 

13 Hatta Radjasa Verykta 65 60 70 

14 Kaisar Alam Madya Suhada 60 70 70 

15 Khairunnisa Zarita Maya 58 70 80 

16 Labib Muhammad MA 70 80 90 

17 Meira Putri 60 60 80 

18 Meilinda 65 70 80 

19 Muhammad Husain Rosidi 60 60 70 

20 Muhammad Fathoni Faksum 70 80 90 

21 Muhammad Habib Ismail 65 70 90 

22 Muhammad Hafiz Herzalianu 70 70 90 

23 Muhammad Labib Husaini  60 60 70 

24 Muhammad Sakha Al Fasya 80 80 80 

25 Novita Sari 60 70 90 

26 Ridho Ramadhan 65 70 90 

27 Salsalina Alifia Marsya 75 60 60 

28 Sarah Wati 80 90 100 

29 Wahyu Nunyai Putra 75 60 80 

30 Wirta Dinata 75 70 70 

Jumlah siswa tuntas 12 20 29 

Jumlah siswa tidak tuntas 18 10 1 

Presentase tuntas 40% 66,66% 96,66% 

Presentase tidak tuntas 60% 33,33% 3,33% 

 

 

 

 

 



Lampiran 9 

 

HASIL WAWANCARA UNTUK GURU 

 

Nama Sekolah  : MIN 1 Lampung Utara 

Alamat Sekolah  : Jl. Bukit Pesagi Skala Brak 

Nama Guru Kelas  : Semi Seswati, S.Pd.I 

Hari/Tanggal Wawancara : 1 Desember 2016 

 

 

12. Apakah guru selalu menggunaakan media dalam pembelajaran IPA? 

Jawab :Iya, tergantung materinya, tapi diusahakn untuk menggunakan media 

13. Apakah guru selalu menggunakan model atau metode dalam pembelajaran IPA? 

Jawab : Iya, selalu menggunakan model atau metode 

14. Bagaimana cara guru menyiapkan model atau metode IPA dalam pembelajaran? 

Jawab : menyiapkannya dengan  

15. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan guru saat dalam pembelajaran IPA? 

Jawab : Sesuai dengan materi yang di ajarkan 

16. Metode apa saja yang biasa digunakan guru dalam pembelajaran? 

Jawab :ya, metode yang digunakan ceramah, demonstrasi dan diskusi. 

17. Bagaimanakah pola pemanfaatan model atau metode didalam kelas? (perorangan, 

kelompok atau didemontrasikan) 

Jawab : demontrasi dan diskusi dan biasanya didiskusikan dikelas. 

18. Bagimanakah kegiatan tindak lanjut yang dilakukan guru setelah menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT)  dalam 

pembelajaran IPA? 

Jawab : diskusi, revisi 



19. Bagimana cara guru melakukan evaluasi sebelum menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT)? Apa bentuknya? 

Jawab : kebanyakan evaluasi proses, tapi ada juga soal. 

20. Bagaimana hasil evaluasi setelah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT)? 

Jawab : lebih baik 

21. Bagaimana guru mengaktifkan dan melibatkan siswa dalam pembelajaran IPA? 

Jawab :dengan demontrasi, siswa melakukan percobaan atau merangkai alat, memberi 

petunjuk kerja pada kelompok. 

22. Adakah kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran NHT? 

Jawab : tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 10 

 

HASIL WAWANCARA UNTUK SISWA 

 

Nama Sekolah  : MIN 1 Lampung Utara 

Alamat Sekolah  : Jl. Bukit Pesagi Skala Brak 

Nama Siswa   : Sarah Wati 

Kelas    : VB 

Hari/Tanggal Wawancara : Rabu, 1 Desember 2016 

 

 

8. Apakah dalam pembelajaran IPA guru selalu menggunakan model NHT? 

Jawab : Iya 

9. Apakah kamu seneng jika dalam pembelajaran IPA menggunakan model NHT? 

Jawab : senang 

10. Apa saja model yang pernah digunakan? 

Jawab : ceramah dan demontrasi 

11. Apakah kalian aktif dalam menggunakan model NHT ini? 

Jawab : iya 

12. Apakah guru kalian melakukan evaluasi setelah pembelajaran IPA? 

Jawab : Kadang-kadang 

13. Apa ada kesulitan pada kalian pada saat menggunakan model NHT? 

Jawab : tidak ada 

14. Setelah menggunakan model ini apakah kalian lebih memahami pelajaran atau 

mengalami  

kesulitan? 

Jawab : lebih paham 



Lampiran . Dokumentasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Guru mengkondisikan peserta didik untuk tenang dan siap 

sebelum pembelajaran dimulai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GaGambar 5. Guru bertanya tentang materi pesawat sederhana 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Guru membagi peserta didik menjadi 6 kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk mencari jawaban 

yang telah diajukan oleh guru. 



Gambar 8. Guru membimbing siswa dalam diskusi kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 9. Guru menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 10. Siswa mengerjakan soal evaluasi  


