
1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Ilmu dan keterampilan merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap 

orang. Bahkan menuntut ilmu itu diwajibkan bagi seluruh umat islam baik laki-

laki maupun perempuan. Dalam agama islam, Seperti yang terdapat dalam surat 

al-mujadalah ayat 11 Sebagai berikut. 

                             

                                   

            

Artinya, Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, 
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

Definisi pendidikan juga di perkuat dalam undang-undang tentang sistem 

pendidikan di Indonesia yang tercantum dalam undang-undang tentang sistem 

pendidikan nasional no.20 tahun 2003. Bab I Pasal 1 ayat 1 mengemukakan : 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
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masyarakat bangsa dan negara.1 Hal ini mengandung makna bahwa pendidikan 

adalah hal yang sangat besar peranannya dalam kehidupan manusia.  

Dalam keseluruh proses belajar pendidikan disekolah, kegiatan belajar 

merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti bahwa berhasil atau tidaknya 

pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar 

yang dialami oleh sebagai anak didik.2 Namun dunia pendidikan di negeri ini 

selalu menyisakan berbagai ironi. Hal itu terjadi karena selama ini dalam dunia 

pendidikan dipandang sebelah mata dan tidak diperlakukan sebagai mana 

mestinya. Padahal kita semua tahu bahwa pendidikanlah yang mempunyai peran 

mencerdaskan kehidupan.  

Melihat pentingnya tujuan pendidikan sangatlah patut sekali kita 

mengutamakan pendidikan, demi tercapainya tujuan pendidikan yang dimaksud, 

untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan tugas dan tanggungjawab 

bukan hanya menyampaikan materi semata didalam proses belajar mengajar guru 

harus memilik strategi agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien pada 

tujuan yang diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu ialah harus 

menguasai tekhnik-tekhnik penyajian atau biasanya di sebut metode mengajar.3 

Metode pembelajaran adalah salah satu komponen dalam pembelajaran yang 

tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran. Penggunaan metode 

                                                 
1 Rusmaini, Ilmu pendidikan, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2011 ), hlm. 1 
2 Slameto, Belajar Dan Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 

hlm. 1 
3 Roesityah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 1 



3 
 

 
 

pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa akan membantu guru dan 

juga anak didik untuk mendapatkan prestasi belajar yang memuaskan yang 

diharapkan oleh guru, siswa dan wali murid. Harapan seperti itu tentu sulit 

dijumpai di sekolah madrasah khususnya, saat ini umumnya metode pembelajaran 

yang diimplementasikan masih belum terlalu efektif hal tersebut  masih ada saja 

dijumpai guru yang mengajar sesuai dengan selera atau apa adanya asalkan materi 

sudah di sampaikan, hal ini berdampak pada hasil belajar peserta didik. Kondisi ini 

kadang di dukung oleh sistem managemen sekolah dimana guru-guru sepakat 

untuk tidak keluar atau mencoba metode baru selain dari metode ceramah saja.  

Hal ini bisa penulis sampaikan karena juga terjadi di Madrasah dimana 

penulis mengajar, problem semacam ini penggunaan metode yang kurang tepat 

menjadi temuan penulis dilapangan .  

Penulis membuat skripsi berbasis Penelitian Tindakan Kelas karena penulis 

sudah mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Azizan sejak tahun 2012, dimana dengan 

ada nya penelitian tindakan kelas dengan tujuan  dapat memberikan motivasi 

untuk guru-guru lain untuk menggunakan metode konstektual dalam proses belajar 

mengajar, menjadi contoh untuk mahasiswa PGMI Reguler, mahasiswa reguler 

pun bisa sambil mengajar dan membuktikan kualitas dari jurusan PGMI meskipun 

belum lulus sudah mengajar. 

Penulis melakukan diskusi dengan rekan guru, Ketua Urusan Kurikulum dan 

kepala Madrasah Ibtidaiyah Azizan Palembang. Berdasarkan hasil diskusi penulis 

mengambil  hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas IV Madrasah 
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Ibtidaiyah Azizan Palembang. Karena kurangnya perhatian siswa pada saat proses 

pembelajaran berlangsung karena pemilihan metode yang kurang tepat dan 

membosankan bagi siswa. 

Berdasarkan hal tersebut  penulis mengadakan upaya perbaikan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran IPS kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Azizan palembang 

melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) menggunakan metode Numered Heads 

Together. 

B. Permasalahan 

a. Identifikasi masalah 

Berdasarkan studi pendahuluan di Madrasah Ibtidaiyah Azizan Palembang 

bahwa rendahnya hasil belajar siswa dipengaruhi beberapa faktor, 

diantaranya:  

1. Rendahnya tingkat keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran 

2. Rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS 

3. Guru mengajar masih menggunakan model konvensional, yaitu model 

pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher centered instruction) 

bertindak sebagai satu-satunya sumber belajar 

b. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif, efesien, terarah dan dapat dikaji lebih 

mendalam maka diperlukan pembatasan masalah, dalam penelitian ini dibatasi 

sebagai berikut: 

1. Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
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2. Metode pembelajaran Numbered Heads Together 

3. Objek penelitian adalah siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Azizan 

Palembang 

c. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan metode Numbered Heads Together terhadap 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas IV Madrasah 

Ibtidaiyah Azizan Palembang? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 

IV Madrasah Ibtidaiyah Azizan Palembang dengan menggunakan 

metode Numbered Heads Together. 

2. Kegunaan penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Sebagai hasil masukan guru di Madrasah Ibtidaiyah Azizan khususnya 

guru mata pelajaran IPS  

2. Sebagai acuan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran IPS dalam 

memilih metodologi aktif learning 

3. Sebagai pertimbangan bagi penelitian dengan metode- metode yang lain. 
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D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, penulis belum menemukan topik 

penelitian yang sama dengan topik penelitian yang ingin penulis lakukan. Namun 

ada penelitian yang memiliki kesamaan:  

Darmili  (2012), Dalam Skripsinya “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Materi Kisah Nabi Ibrahim As Menggunakan Metode Numbered Heads 

Together di Kelas IV SD Negeri 1 Tanah Abang Muara Enim”.  Dari skripsi yang 

di tulis oleh penulis menyimpulkan metode Numbered Heads Together dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa di kelas IV SD Negri 1 tanah abang kecamatan 

tanah abang kabupaten muara enim , hasil tersebut didasarkan pada peningkatan 

jumlah siswa yang tuntas dalam belajar hal ini terlihat dari mulai pra siklus 16 

anak dan pada siklus 2 naik signifikan menjadi 29 anak. meski ada satu anak yang 

yang tidak tuntas namun peningkatan ini sudah termasuk dalam ketuntasan 

klasikal.4 

Persamaan penelitian di atas dengan yang akan penulis teliti adalah sama-

sama menggunakan metode Numbered Heads Together dan hasil belajar 

sedangkan perbedaannya terletak pada mata pelajaran dan tempat penelitian yang 

di gunakan.  

                                                 
4 Darmili, Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Materi Kisah Nabi Ibrahim As 

Menggunakan Metode Numbered Heads Together di Kelas IV SD Negeri 1 Tanah Abang Muara 
Enim, skripsi sarjana program kualifikasi (Palembang: Perpustakaan IAIN raden Fatah Palembang, 
2012), hlm. 65 
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RTS .Devia (2013) dalam penelitianya yang berjudul “Meningkatkan Hasil 

Belajar IPS Melalui Metode Numbered Heads Together Pada Siswa Kelas IV .B 

SDN No 13/1 Muara Berlian”. Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh 

saudara RTS .Devia menyimpulkan dengan penerapan metode Numbered Heads 

Together bahwa hasil belajar siwa-siswi kelas IV B . Mengalami peningkatan 

secara keseluruhan dari hasil kuantitatif dan deskriptif dapat di simpulkan bahwa 

penggunaan metode Numbered Heads Together dapat di jadikan acuan dalam 

proses pembelajaran di kelas IV SDN No 13/I Muara berlian.5 

Perbedaan penelitian di atas dengan apa yang akan di teliti oleh penulis 

terletak pada tempat penelitian sedangkan persamaanya terletak pada metode dan 

hasil belajar 

Rita Windayati (2013) fakultas tarbiyah dan keguruan dalam penelitiannya 

yang berjudul “ Penerapan Metode Numbered Heads Together Terhadap 

Peningkatan Hasil Belajar IPA di MI Ma’had Islamy 1 Ulu Palembang”. 

Penelitian eksperimen ini dilakukan di MI Ma’had Islamy 1 Ulu Palembang. 

Dalam proses belajar merupakan suatu kegiatan anak didik dalam menerima, 

menanggapi, serta menganalisis bahan-bahan pelajaran yang disajikan oleh guru 

yang berakhir pada kemampuan anak menguasai bahan pelajaran yang disajikan 

bisa atau tidaknya siswa tersebut tergantung kepada guru yang menyampaikan, 

                                                 
5 RTS .Devia, Meningkatkan Hasil Belajar IPS Melalui Metode Numbered Heads Together 

Pada Siswa Kelas IV .B SDN No 13/1 Muara Berlian, Skripsi program studi pendidikan guru 
sekolah dasar fakultas keguruan dan ilmu pendidikan (Jambi: Universitas jambi, 2013). (online) 
https://www.academia.edu/3572754/ Meningkatkan hasil belajar Ips melalui model pembelajaran 
kooperatif tipe talking stick pada siswa kelas IV B, hlm. 15 

https://www.academia.edu/3572754/
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bagaimana ia dapat mengolah kelas dengan baik. Rumusan masalah dalam skripsi 

ini adalah apakah hasil belajar siswa dapat meningkat dengan menggunakan 

metode  Numbered Heads Together pada mata pelajaran IPA di MI Ma’had Islamy 

1 Ulu Palembang? dan apakah ada pengaruh antara penggunaan metode Numbered 

Heads Together terhadap hasil belajar siswa MI Ma’had Islamy? 

Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil 

kelas IV sebagai sampel penelitian yang berjumlah 27 siswa. Untuk mendapatkan 

data peneliti mengambilnya dengan melakukan eksperimen terhadap kelas IV. 

Selain itu peneliti juga melakukan observasi, penyebaran angket dan pengambilan 

dokumentasi foto selama proses pembelajaran. Sedangkan teknik analisa data yang 

digunakan adalah rumusan TSR kemudian untuk mencari pengaruh antara 

penggunaan metode Numbered Heads Together terhadap hasil belajar siswa di MI 

Ma’had Islamy. Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

yang signifikan antara penerapan metode Numbered Heads Together dengan 

aktifitas belajar siswa pada mata pelajaran IPA diketahui bahwa terdapat 4(14,8%) 

siswa dinyatakan bahwa aktifitas belajar siswa dalam kategori tinggi, 18(66,67%) 

siswa termasuk dalam kategori sedang dan 5 (18,52%) siswa termasuk kategori 

rendah. Kemudian penerapan metode Numbered Heads Together sangat 
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mempengaruhi hasil belajar siswa setelah dilihat rtabel lebih kecil dari rxy 0,381 

<0,655> 0,487.6 

Erida Santri pitria (2011) fakultas tarbyiah dan keguruan dalam penelitiannya 

yang berjudul “ Pengaruh Metode Numbered Heads Together Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Materi Akhlak Terpuji di MIN 

Menanti Kabupaten Muara Enim” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil 

belajar siswa sebelum dan sesudah dan pengaruh penggunaan metode Numbered 

Heads Together pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di MIN Menanti Kabupaten 

Muara Enim. Metodologi pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode observasi, tes dan dokumentasi. Dengan tekhnik analisa 

data deskriptip kuantitatif yang menguraikan data-data yang dapat dihitung dengan 

angka-angka dengan menggunakan rumus kompetensi tes. Berdasarkan hasil 

penelitian ini bahwasanya hasil belajar siswa sebelum menggunakan metode 

Numbered Heads Together masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan siswa yang 

mendapat nilai tinggi sebanyak 9 orang (36%) sedang sebanyak 7 orang (28%), 

dan rendah sebanyak 9 orang (36%). Hasil belajar siswa menggunakan metode 

Numbered Heads Together lebih baik memperoleh skor tinggi sebanyak 8 orang 

(32%), sedang sebanyak 13 orang (52%), dan rendah sebanyak 4 orang.7 

                                                 
6 Rita Windayati, Penerapan Metode Numbered Heads Together Terhadap Peningkatan Hasil 

Belajar IPA di MI Ma’had Islamy 1 Ulu Palembang, (Palembang: Institut Agama Islam Negeri 
Raden Fatah, 2013) hlm. 87  

7 Erida santri fitria, Pengaruh Metode Numbered Heads Together Terhadap Hasil Belajar 
Siswa Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Materi Akhlak Terpuji di MIN Menanti Kabupaten Muara 
Enim, (Palembang: Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah, 2011), hlm.91  
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Turniasih (2013) fakultas tarbiyah dan keguruan dalam penelitiannya yang 

berjudul “ Keefektifan Penerapan Metode Numbered Heads Together Terhadap 

Minat dan Hasil Belajar PKN Materi Komponen Pemerintahan Pusat di Indonesia 

Kelas IV SD Negeri Debong Tengah 1, 2 dan 3 Kota Tegal ”. Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji keefektifan metode Numbered Heads Together terhadap 

hasil belajar siswa dan minat siswa antara kelas yang mendapatkan perlakuan 

penerapan metode Numbered Heads Together dengan kelas yang menerapkan 

model konvensional pada materi komponen pemerintahan pusat di kelas IV. 

Desain penelitian ini menggunakan Nonequivalen Contril Group Design. Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri Debong Tengah 1, 2 dan 3 

Kota Tegal tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 95 orang siswa. Sementara itu 

sampel penelitian diambil dari kelas IV SD Negeri Debong Tengah 3 sebagai kelas 

kontrol, dan kelas IV SD Negeri Debong Tengah 1 sebagai kelas uji coba. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, dokumentasi, 

angket, dan tes. Tekhnik analisis data yang digunakan dalam mengelola data 

penelitian yaitu uji prasyarat analisis meliputi normalitas dan analisis akhir.  

Hasil uji hipotesis hasil belajar siswa dengan perhitungan menggunakan 

rumus U Mann Withney melalui program SPSS versi 17 menunjukkan bahwa, sig. 

(2 tailed) 0,00 < α= 0,05. Mengacu pada ketentuan pengambilan keputusan uji 

hipotesis hasil perbandingan (thitung< α), maka dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa 
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pada mata pelajaran PKn materi komponen pemerintahan pusat dengan penerapan 

metode Numbered Heads Together lebih baik dari pada rata-rata hasil belajar 

siswa yang menerapkan model konvensional. Namun pada pengujian minat belajar 

nilai hitung < tabel yaitu 1,169 < 2,00 dan P value 0,247 < 0,005 maka Ha 

diterima sehingga tidak ada perbedaan minat belajar siswa pada kelas yang 

menggunakan metode Numbered Heads Together dengan konvensional8. 

E. Kerangka Teori 

Mengingat akan pentingnya kerangka teori dalam suatu penelitian maka 

kerangka teori hendaknya dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kekeliruan 

dan kesalahpahaman. Adapun kerangka teori dalam penelitian ini adalah: 

1. Hasil  belajar 

Menurut A. J. Romizowski hasil belajar adalah keluaran dari suatu sistem 

pemrosesan masukan. Masukan dari sistem tersebut berupa bermacam-macam 

informasi sedangkan keluarannya adalah perbuatan atau kinerja. 

Setelah melalui proses belajar maka siswa diharapkan dapat mencapai tujuan 

belajar yang disebut juga sebagai hasil belajar yaitu kemampuan yang dimiliki 

oleh siswa setelah menjalani proses belajar. Menurut Sudjana, hasil belajar adalah 

kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

                                                 
8 http://lib.unnes.ac.id/17305/1/1401409016.pdf di akses 18 september 2014 

http://lib.unnes.ac.id/17305/1/1401409016.pdf
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Dari beberapa gambaran defenisi hasil belajar diatas, kiranya dapat ditegaskan 

disini bahwa hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku siswa secara nyata 

setelah dilakukan proses belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan pengajaran.9     

2. Penerapan Metode Numbered Heads Together  

Metode secara harfiah berarti cara. Metode berasal dari dua kata perkataan 

yaitu meta dan hodos meta berarti melalui dan hodos berarti jalan atau cara. Dalam 

bahasa arab metode disebut juga thoriqoh sedangkan dalam kamus bahasa 

indonesia metode adalah cara teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai 

maksud jadi suatu metode artinya suatu jalan yang harus dilalui untuk mencapai 

sebuah tujuan. 

Metode Numbered Heads Together pada dasarnya merupakan Varian dari 

diskusi kelompok. Metode pembelajaran Numbered Heads Together ini 

merupakan salah satu dari sekian banyak teknik dalam metode pembelajaran 

kooperatif yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling 

berkomunikasi secara aktif dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. 

Menurut Slavin (1995), metode yang dikembangkan oleh Rush Frank ini 

cocok untuk memastikan akuntabilitas individu dalam diskusi kelompok. Tujuan 

Numbered Heads Together adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk saling 

berbagi gagasan dan mempertimbangkan jawaban yang tepat dan untuk 

meningkatkan kerjasama antar siswa, Numbered Head Together  juga bisa 

                                                 
9 Zulkifli, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab¸ (Riau: Zanafa Publishing, 2011), hlm. 33 
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diterapkan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan kelas.10 Numbered Heads 

Together merupakan suatu metode belajar dengan cara setiap siswa diberi nomor 

kemudian dibuat suatu kelompok dan selanjutnya dan selanjutnya guru memanggil 

siswa secara acak.11 Untuk mempresentasikan hasil diskusinya, guru tidak 

memberi tahu nomor berapa yang akan berpresentasi selanjutnya, begitu 

seterusnya hingga nomor terpanggil. 

Dari beberapa pendapat diatas penulis menyimpulkan metode Number Heads 

Together adalah salah satu metode cooverative learning, penomoran dimana setiap 

siswa diberi nomor yang nantinya akan diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh 

guru, dalam proses pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode 

Number Heads Together semua siswa terlibat aktif semua siswa diberi kesempatan 

yang sama. 

3. Materi Pelajaran IPS 

Pengertian IPS di Sekolah Dasar merupakan nama mata pelajaran yang berdiri 

sendiri sebagai integrasi dari sejumlah konsep disiplin ilmu sosial, humaniora, 

sains bahkan berbagai isu dan masalah sosial kehidupan. 

Materi IPS untuk jenjang sekolah dasar tidak terlihat aspek disiplin ilmu 

karena lebih dipentingkan adalah dimensi pedagogik dan psikologis serta 

karakteristik kemampuan berpikir peserta didik yang bersifat holistik. 

                                                 
10Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan pembelajaran Isu-isu metodis dan 

paradigmatis, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 203 
11Adang Heriawan dkk, Metodologi Pembelajaran Kajian Teoretis Praktis, model , 

pendekatan, strategi,metode dan teknik pembelajaran, (Serang Banten: LP3G, 2012), hlm. 113 

http://www.kajianteori.com/2013/02/pengertian-ips-hakikat-ips.html
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F. Hipotesis 

Hipotesis yang dikemukakan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan Numbered Head 

Together terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di MI AZIZAN 

Palembang. 

H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan Numbered Head 

Together terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di MI AZIZAN 

Palembang. 

G. Metodologi Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

a) Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Madrasah Ibtidaiyah Azizan Palembang yang 

terletak di Jalan Lebak Murni Rt. 31 A Kelurahan Baru Sako Kecamatan Sako 

Kota Palembang Sumatera Selatan. 

b) Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari, April dan Mei sedangkan 

penerapan metode  Numbered Head Together pada bulan april sampai bulan 

mei tahun 2015 pada semester genap.  

c) Kelas 

Objek dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas IV yang 

berjumlah 20 orang siswa terdiri dari 11 laki- laki dan 9 perempuan. 
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2. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan prosedur Tindakan Kelas. Penelitian Tindakan 

Kelas dapat didefinisikan suatu bentuk penelitian yang dilaksanakan oleh guru 

untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas 

pokoknya.12 

Dalam penelitian Tindakan Kelas ini, peneliti melaksanakan tiga siklus yaitu 

Pra Siklus, Siklus 1 dan Siklus II. Siklus adalah suatu putaran kegiatan yang 

beruntun yang terdiri dari empat tahap kegiatan yaitu perencanaan, tindakan, 

observasi dan refleksi. Setiap siklus harus terdiri dari empat tahap kegiatan 

tersebut. Tahap-tahap yang dilakukan dalam setiap siklus adalah sebagai berikut: 

a. Pra Siklus 

Sebelum melaksanakan siklus pertama, maka diadakan suatu tindakan untuk 

memperoleh data awal sebagai pembanding. Data tersebut diperoleh dengan siswa 

diberikan materi kepada siswa. 

b. Siklus I 

1. Perencanaan 

Pada tahap ini telah disusun Silabus, Rencana Perbaikan Pembelajaran, Daftar 

pertanyaan guru pada tanggal 28 April samap 8 Mei, yang akan menunjang 

metode Numbered Heads Together dapat meningkatkan kemampuan  dalam 

memberikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang tepat tentang 

                                                 
12Suharjo, Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Kegiatan Pengembangan Profesi Guru dalam 

Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm.58  
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permasalah sosial bagi siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Azizan Palembang. 

Lembar evaluasi dibuat untuk menilai kemampuan siswa. Selain itu disusun juga 

lembar pengamatan aktifitas guru dalam proses pembelajaran, untuk membantu 

pelaksanaan pengambilan data dipilih observer yaitu guru bidang studi yang 

sebelumnya sudah diberi penjelasan mengenai kriteria penilaian. Tes evaluasi 

Siklus I untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi 

permasalahan sosial 

2. Pelaksanaan 

Tindak lanjut dari perencanaan adalah pelaksanaan, pelaksanaan merupakan 

implementasi dari perencanaan yang telah di rencanakan. Tahap ini merupakan 

tahap inti dari proses belajar dan pembelajaran. Untuk lebih detailnya tahap 

pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

1. Guru membuka pelajaran  

2. Guru menjelaskan pengertian permasalah sosial 

3. Guru memberikan contoh langsung tentang permasalah sosial 

4. Peserta didik ditanya apakah sudah mengerti atau belum tentang 

permasalah sosial jika peserta didik blum mengerti guru memberikan 

contoh soal dipapan tulis 

5. Guru melaksanakan penilaian dengan mengajukan pertanyaan atau 

tanggapan kepada peserta didik dari pembelajaran yang telah dipelajari 

sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya 

6. Guru memberikan soal siklus 1 
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Adapun data tes pada Siklus I dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

3. Observasi 

Pelaksanaan observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi. 

Pengamatan dibantu seseorang observer atau teman sejawat yaitu ibu Dewi Sri 

Eryani,S.Pd hasil observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran ini dapat dilihat 

pada lampitran.  

4. Refleksi 

Siklus pertama merupakan siklus awal, suasana dalam proses belajar mengajar 

belum terlalu menunjukkan perkembangan yang berarti. Artinya masih ada siswa 

yang kurang memperhatikan penjelasan guru. Siklus ini belum dapat dikatakan 

berhasil karena masih ada beberapa siswa yang harus ditangani secara khusus 

karena nilai yang mereka peroleh masih belum memuaskan. 

Dari hasil evaluassi diatas, maka permasalahan pada pelaksanaan siklus I 

adalah: 

1. Dari hasil evaluasi masih terdapat 6 siswa yang belum tuntas 

Dengan demikian proses pembelajaran akan diperbaiki pada siklus II 

sehingga dapat: 

1) Menuntasskan 6 siswa yang belum tuntas, sehingga rata-rata kelas dapat 

meningkat 

c. Siklus II 
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1. Perencanaan 

Tahap perencanaan merupakan tahap awal berupa kegiatan untuk 

menentukan langkah-langkah yang akan di lakukan oleh peneliti untuk 

memecehakan masalah yang akan di hadapai. Pada tahap ini peneliti 

melakukan koordinasi dengan guru lainya , waka kurikulum dan kepala 

madrasah mengenai waktu pelaksanaan peneliti, materi yang di ajarkan dan 

bagaimana rencana pelaksanaan penelitiannya . 

Hal-hal yang perlu di perhatikan dalam tahap ini adalah menyiapkan 

silabus, menyiapkan RPP, pedoman observasi untuk pengamatan dan 

mempersiapkan soal tes. 

2. Pelaksanaan 

Tindak lanjut dari perencanaan adalah pelaksanaan, pelaksanaan 

merupakan implementasi dari perencanaan yang telah di rencanakan 

pelaksanaan. Tahap ini merupakan tahap inti dari proses belajar dan 

pembelajaran. Untuk lebih detailnya tahap pelaksanaannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Kegiatan pendahuluan, siswa di ajak berdo’a sebelum memulai 

pembelajaran yang di pimpin oleh ketua kelas ,kemudian guru 

menyampaikan proses belajar yang akan di laksanakan  

2. Kegiatan inti 

a. Guru masuk kelas membuka mata pelajaran 

b. Guru mengarahkan materi yang akan di bahas  
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c. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dengan jumlah 

yang sama 

d. Guru membagikan nomor kepada semua siswa kemudian di 

tempelkan di kepala 

e. Guru menjelaskan materi secara singkat, kemudian memberikan 

topik permasalahan-permasalahan materi yang di bahas 

f.  Siswa berdiskusi kecil untuk memecahkan masalah yang di tugaskan 

oleh guru 

g. Guru memanggil nomor peserta secara acak kemudian di berikan 

pertanyaan-pertanyaan kepada peserta 

h. Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menanggapi 

jawaban dari peserta yang di panggil  

i.  Guru melanjutkan memanggil peserta lainya 

j.  Setelah semua siswa terpanggil Guru memanggil peserta untuk 

mengambil kesimpulan  

k. Guru bersama seluruh siswa mengambil kesimpulan materi yang di 

bahas 

3. Pengamatan 

Adapun yang diamati guru dalam tahap ini adalah 

a) Kemampuan siswa dalam berpendapat atau memecahkan masalah 

yang diberikan guru 
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b) Kekurangan siswa dalam berpendapat atau memecahkan masalah 

yang diberikan guru  

4. Refleksi 

Penelitian Tindakan Kelas ini dikatakan berhasil bilamana memenuhi 

beberapa persyaratan sebagai berikut: 

a) Sebagian besar siswa dapat memecahkan masalah yang di tugaskan oleh 

guru 

b) Sebagian besar siswa dapat menanggapi jawaban dari peserta lainnya 

1. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Data yang dikelompokkan dalam dua jenis yaitu 

1) Data kualitatif adalah data dari hasil serangkaian observasi atau 

pengukuran yang terdapat dalam sampel. Data kualitatif yang 

dimaksudkan adalah proses belajar mengajar, penerapan metode 

Numbered Heads Together pada mata pelajaran IPS terhadap hasis 

belajar siswa di Madrasah Ibtidaiyah Azizan Palembang 

2) Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. 

Pengumpulan data kuantitatif berdasarkan data statistic dengan cara 

menguji data yang telah ada. Jenis data yang digunakan peneliti adalah 

jenis data kuantitatif. 

b. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain 
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1) Data perimer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh 

organisasi serta diperoleh langsung dari obyeknya. Data diperoleh 

langsung dari sumber data melalui responden yaitu siswa, oleh peneliti 

langsung - dengan melakukan tes kepada sampel yaitu siswa kelas IV 

Madrasah Ibtidaiyah Azizan Palembang.13 

2) Data skunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah 

dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya data itu dicatat dalam 

bentuk publikasi-publikasi.14 Data sekunder dijadikan penunjang dalam 

penelitian ini seperti data yang diperoleh dari pengamatan (observasi), 

wawancara. Dokumentasi, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mempermudah dalam pengumpulan data untuk dianalisis penulis 

menggunakan pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi merupakan proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi digunakan untuk 

mendapatkan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung 

ke tempat lokasi penelitian, seperti proses belajar mengajar di Madrasah 

Ibtidaiyah Azizan Palembang. Cara memperoleh datanya adalah penulis 

                                                 
13 Nar Heriyanto dan Akib Hamid, Statistika Dasar, (Jakarta: Universtas Terbuka, 2009), hlm. 

1.4 
14 Ibid., 
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mengadakan pengamatan langsung di dalam kelas tersebut. Observasi juga 

dilakukan terhadap peneliti dengan bantuan guru bahasa IPS. Observasi ini 

mengamati tentang penerapan metode Numbered Heads Together. 

Observasi dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember setelah 

melaksanakan observasi lapangan penulis mengambil judul Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV Pada Mata Pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial Melalui Metode Numbered Heads Together di 

Madrasah Ibtidaiyah Azizan Palembang. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu bentuk evaluasi jenis non tes yang 

dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik secara langsung 

maupun tidak langsung dengan peserta didik.15 Wawancara juga 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui 

tanyajawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang sejarah 

berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Azizan Palembang kepada kepala sekolah. 

Wawancara dilakukan dengan ketua kurikulum membahas tentang proses 

pembelajaran siswa dan hasil belajar dari pembelajaran tersebut   

c. Metode test 

Tes merupakan suatu tekhnik atau cara yang digunakan dalam rangka 

melaksanakan kegiatan pengukuran, yang di dalamnya terdapat berbagai 
                                                 

15 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 157 
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pertanyaan, atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh 

peserta didik untuk mengukur aspek perilaku peserta didik.16 Tes 

digunakan untuk mendapatkan informasi tentang hasil belajar siswa dengan 

cara memberikan serangkaian soal sebelum pretest kepada siswa kelas IV 

Madrasah Ibtidaiyah Azizan Palembang. Soal yang dibuat dalam bentuk 

pilihan ganda dan materi yang disampaikan oleh guru mata pelajaran IPS. 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tentang keadaan sarana 

dan prasarana, keadaan guru dan tenaga administrasi, keadaan siswa. Cara 

memperoleh datanya penulis melihat dokumentasi di Madrasah Ibtidaiyah 

Azizan Palembang melalui tata usaha. 

3. Tekhnik Analisa Data 

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan 

rumus-rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai dengan pendekatan penelitian 

atau desain yang diambil, mengumpulkan semua data yang diperlukan lalu 

merekapnya. 

Setelah selesai mengadakan pengolahan data  dengan beberapa tahapan 

pengelolaan data dengan beberapa tahapan pengelolaan yang dikerjakan, maka 

tahapan ini selanjutnya mengadakan analisa data dengan analisa data secara 

deskriptif kuantitatif, kemudian data tersebut dilakuakan proses mengkode, 

                                                 
16 Ibid.,hlm. 118 
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dikelompokkan, ditabulasikan kemudian diinterprestasika dengan rumus 

persentase. 

Rumus : NP = x100 

Keterangan 

NP   : Nilai Persentase 

Nilai Total  : Jumlah nilai keseluruhan yang diperoleh siswa 

Nilai Maksimal : Jumlah nilai total   

H. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas bab-bab yang secara garis besar 

adalah sebagai berikut: 

BAB I berisi tentang pendahuluan yang memuat berbagai ketentuan formal 

sebuah penelitian ilmiah, yaitu latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan 

kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, kerangka teori, variabel dan definisi 

operassional, hipotesis, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan 

BAB II berisi tentang landasan teori tentang hasil belajar siswa, metode 

Numbered Heads Together, dan materi pelajaran IPS 

BAB III adalah setting penelitian yang cakupannya adalah tempat penelitian, 

waktu serta tahap-tahap penelitian itu sendiri 

BAB IV berisi tentang metode Numbered Heads Together dalam 

pembelajaran IPS yang didalamnya dibahas tentang hasil penelitian   

BAB V berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Secara umum belajar adalah proses perubahan tingkah laku sebagai hasil 

pengalaman individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Hasil dari proses 

belajar disebut sebagai hasil belajar yang dapat dilihat dan diukur. Keberhasilan 

seseorang dalam mengikuti satuan program pengajaran pada satu jenjang 

pendidikan tentu dapat dilihat dari hasil belajarnya dari program tersebut. Hasil 

belajar merupakan masalah yang penting dan besar pengaruhnya dalam kehidupan 

manusia. Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap 

orang sepanjang hidupnya.17  

Proses belajar itu terjadi karena adanya intraksi antara seseorang dengan 

lingkungannya. Oleh karena itu, belajar dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. 

Salah satu pertanda bahwa seseorang itu telah belajar adalah adanya perubahan 

pada tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikapnya.18 

Beberapa unsur penting yang menjadi ciri atas pengertian mengenai belajar 

yaitu seperti berikut ini:19 

a) Situasi belajar mesti bertujuan. 

                                                 
17Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Rosda karya, 2009), hlm. 127 
18Azhar Arsyad, Media Pembelajara, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1 
19Alex Sobur, Psikologi Umum, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 221-222. 
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b) Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan dan 

pengalaman. 

c) Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku 

d) Untuk bisa disebut belajar, perbahan itu harus relatif mantap, harus 

merupakan akhir dari pada periode waktu yang cukup panjang. 

e) Tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar menyangkut 

aspek-aspek perubahan. 

Hasil belajar adalah tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah 

mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, dimana tingkat keberhasilan tersebut 

kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau kata-kata simbol.20 Hasil 

belajar adalah kemapuan-kemampuan yang dimilki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya.21 

Hasil belajar berkaitan dengan pencapaian dalam memperoleh kemampuan 

sesuai dengan tujuan khusus yang direncanakan. Dengan demikian, tugas utama 

guru dalam kegiatan ini adalah merancang instrument yang dapat mengumpulkan 

data tentang keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran.22 

Menurut Salameto belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

                                                 
20Dimiati & Mujiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Renika Cipta, 2009), hlm. 3 
21Konandar,  Penilaian Autentik, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Porsada, 2013), hlm. 61 
22Wina Sanjaya, Sistem Pembelajaran, (Bandung: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm 

13 
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keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi denagn 

lingkungannya.23  

Menurut Oerman Hamalik belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif 

mantap berkat latihan dan pengalaman.24 Sementara itu menurut Nana Sudjana 

belajar merupakan suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri 

seseorang. Prubahan sebagai hasil proses dapat ditunjukkan dalam beberapa 

bentuk seperti berubah pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, 

keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada 

pada individu yang belajar.25 

Untuk mengetahui hasil belajar dilakukan suatu penilaian terhadap siswa yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah siswa telah menguasai materi atau belum. 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan 

belajar.26 Sedangkan menurut Mohammad Surya, hasil belajar adalah perubahan 

prilaku individu. Individu akan memperoleh perilaku yang baru, menetap, 

fungsional, positif, disadari dan sebagainya. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

hasil atau kemampuan yang diperoleh oleh siswa setelah mengikuti proses 

pembelajaran berupa pengetahuan yang tidak hanya kecakapan tetapi juga 

                                                 
23Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 

hlm.2 
24Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2008), hlm.154 
25Nana Sudjana, Cara Belajar Siswa Aktif Dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar 

Baru Algesindo, 2010), hlm. 5 
26Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2009), hlm. 25 
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penghayatan pada individu untuk mengetahui hasil dari belajar tersebut dapat 

dilakukan melalui penelitian berupa tes, latihan atau ulangan. 

2. Macam-Macam Hasil Belajar   

Bukti bahwa seseorang telah belajar ialah terjadinya perubahan tingkah laku 

pada orang tersebut, misalnya tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti 

menjadi mengerti. 

Benyamin S. Bloom, menyebutkan ada tiga kawasan perilaku sebagai hasil 

belajar, yaitu : 

a. Hasil belajar kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, 

aplikasi, sintesis dan evaluasi. 

b. Hasil belajar efektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, 

yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan 

internalisasi. 

c. Hasil belajar psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan 

dan kemampuan bertindak.27   

Sedangkan menurut Oemar hamalik, tingkah laku manusia terdiri dari 

sejumlah aspek. Hasil belajar akan tampak pada setiap perubahan pada aspek-

aspek tersebut. Adapun aspek-aspek itu adalah pengetahuan, pengertian, 

                                                 
27Dedy, Kuswanto,  Analisis hasil belajar, (Bandung: luxima, 2013), hlm. 15 
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kebiasaan, keterampilan, apresiasi, emosional, hubungan sosial, jasmani, budi 

pekerti dan sikap.28 

Maka dari berbagai macam hasil belajar di atas dapat disimpulkan bahwa 

adalah kemampuan yang didapat siswa ketika melakukan kegiatan belajar 

mengajar, berupa pengetahuan, sikap maupun keterampilan dan kemampuan siswa 

dalam bertindak.  

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Belajar pada hakekatnya dilakukan melalui aktivitas baik fisik maupun mental 

untuk mencapai sesuatu hasil sesuai dengan tujuan. Menurut Slameto, ada dua 

faktor utama yang mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor dari dalam diri individu 

(internal) dan faktor dari luar individu (eksternal).29 

a. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu dan 

dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor-faktor internal ini meliputi 

faktor jasmaniah, faktor  psikologis dan kelelahan. 

1. Faktor Jasmania 

Faktor-faktor jasmania adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kondisi fisik individu. Faktor-faktor ini di bedakan menjadi dua macam. 

2. Faktor Kesehatan  

                                                 
28Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), hlm. 30 
 29 Slameto., Op. Cit., hlm.54-55. 
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Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap belajarnya. Proses belajar 

seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu, selain itu juga 

ia akan cepat lelah, kurang bersemangat, mudah pusing, ngantuk jika 

badannya lemah kurang darah ataupun gangguan-gangguan, kelainan-kelainan 

fungsi alat inderanya serta tubuhnya. 

3. Cacat Tubuh 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang 

sempurna mengenai tubuh/badan. Cacat itu bisa berupa buta, setenga buta, 

tuli, setenga tuli, patah kaki, dan patah tangan, dan lain-lain. Keadaan cacat 

tubuh juga mempengaruhi belajar. Siswa yang cacat belajarnya juga 

terganggu. Jika hal ini terjadi, hendaknya ia belajar pada lembaga pendidikan 

khusus atau diusahakan alat bantu agar dapat menhindari atau mengurangi 

pengaruh kecacatannya itu.  

4. Faktor Psikologis  

Faktor-faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat 

memengaruhi proses belajar. Beberapa faktor psikologis yang utama 

memengaruhi proses belajar adalah intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, dan kesiapan. 

5. Faktor kelelahan 



31 
 

 
 

Kondisi lelah bisa ditimbulkan oleh kerja fisik. Akan tetapi, seringkali apa 

yang dianggap sebagai kelelahan, sebenarnya karena tidak ada atau hilangnya 

minat terhadap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang itu sediri.30 

Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan tetapi dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. 

Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan timbul 

kecendrungan untuk membaringkan tubuh. Sedangkan kelelahan rohani dapat 

dilihat denngan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan 

untuk menghasilkan sesuatu hilang. Kelelahan ini menyebabkan sulit untuk 

berkonsentrasi. 

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap belajar, dapat dikelompokkan 

menjadi 3 faktor, yaitu : faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat.31 

1. Faktor Keluarga 

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa: cara 

orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga 

dan keadaan ekonomi keluarga. 

2. Faktor Sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswanya, relasi siswa dengan 

                                                 
30 Djali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 122 
 31 Slameto., Op. Cit., hlm. 60-72 
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siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, 

keadaan sekolah, metode belajar dan tugas rumah. 

3. Faktor Masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor eksternal yang juga berpengaruh terhadap 

belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaan siswa dalam 

masyarakat, baik kegiatan siswa dalam masyarakat, teman bergaul dan 

bentuk kehidupan masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat tempat 

tinggal siswa akan memengaruhi belajar siswa. 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa untuk mencapai keberhasilan 

dalam proses pembelajaran baik guru maupun orang tua diharuskan 

memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat 

memengaruhi pembelajaran itu sendiri baik faktor internal maupun faktor 

eksternal. Yang mana kesemua faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. 

c. Tujuan pendidikan dan hasil belajar 

Tujuan pndidikan direncanakan untuk dapat dicapai dalam proses belajar 

mengajar. Hasil belajar merupakan pencapaian tujuan pendidikan pada siswa yang 

mengikuti proses belajar mengajar. Hasil belajar merupakan realisasi tercapainya 

tujuan pendidikan, shingga hasil belajar yang diukur sangat bergantung kepada 

tujuan pendidikannya.  
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Hasil belajar perlu di evaluasi. Evaluasi maksudnya sebagai cermin untuk 

melihat kembali apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai dan apakah proses 

belajar mengajar telah berlangsung afektif untuk memperoleh hasil belajar.  

Meskipun pembelajaran dapat terjadi dilingkungan manapun namun satu-

satunya pembelajaran yang dilakukan secara sestematis disekolah. Satu-satunya 

perbedaan antara pembelajaran yang dilakukan disekolah dengan lingkungan 

lainnya adalah adanya tujuan pendidikan yang direncanakan untuk membuat 

perubahan perilaku. Tujuan pendidikan disekolah mengarahkan semua komponen 

seperti metode mengajar, media, materi, alat evaluasi, dan sebagainya dipilih 

sesuai dengan tujuan pendidikan.  

B. Pembelajaran Metode Numbered Heads Together 

1. Metode Numbered Heads Together 

Metode secara harfiah berarti cara, metode berasal dari dua kata perkataan 

yaitu meta dan hodos meta berarti melalui dan hodos berarti jalan atau cara. Dalam 

bahasa arab metode disebut juga thoriqoh sedangkan dalam kamus bahasa 

indonesia metode adalah cara teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai 

maksud.32 Jadi suatu metode artinya suatu jalan yang harus dilalui untuk mencapai 

sebuah tujuan. 

                                                 
32 Rusmaini, Ilmu pendidikan, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2011 ), hlm. 162 
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Metode pembelajaran adalah seperangkat komponen yang telah di 

kombinasikan secara optimal untuk kualitas pembelajaran.33 Secara umum metode 

diartikan sebagai cara melakukan sesuatu secara khusus metode pembelajaran 

dapat diartikan sebagai cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai 

prinsip dasar pendidikan yang dimaksudkan diantaranya prinsip psikologis 

pendidikan dan pedagogis.  

Metode mempunyai peranan penting dalam upaya menjamin kelangsungan 

proses belajar mengajar lebih-lebih lagi seorang guru yang akan menyampaikan 

mata pelajaran. Sebelum menyampaikan materi pelajaran seorang guru dituntut 

untuk mengetahui apa pengertian metode itu sendiri, setelah mengetahui 

pengertian metode itu sendiri guru juga dituntut untuk mampu menyesuaikan 

metode yang akan digunakan dengan mata pelajaran yang akan di sampaikan 

Dalam kegiatan belajar mengajar metode sangat diperlukan oleh guru sesuai 

dengan mata pelajaran. Tanpa metode pelajaran yang akan disampaikan tidak akan 

berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu metode yang 

digunakan harus efektif dan efisien.34 

2. Metode Numbered Heads Together 

Metode pembelajaran Numbered Heads Together ini merupakan salah satu 

dari sekian banyak teknik dalam metode pembelajaran kooperatif yang 

                                                 
33Tukiran dkk, Model-Model Pembelajaran Inovatif dan Efektif, (Bandung: Alfabeta ,2013), 

hlm. 1 
34 Wina Sanjaya Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan(Jakarta 

Kencana 2011) Hlm 147 
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memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling berkomunikasi secara aktif 

dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. 

Seperti yang dikemukakan oleh Lie “metode pembelajaran ini memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk memberikan ide-ide dan mempertimbangkan 

jawaban yang paling tepat, Selanjutnya Lie juga mengungkapkan bahwa metode 

pembelajaran ini mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerja sama 

mereka dan bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan semua tingkatan usia 

didik. 

Menurut Agus Suprijono, pembelajaran dengan menggunakan metode 

Numbered Heads Together diawali dengan numbering. Guru membagi kelas 

menjadi kelompok-kelompok kecil. Jumlah kelompok sebaiknya 

mempertimbangkan jumlah konsep yang dipelajari. Setelah kelompok terbentuk 

guru mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh tiap-tiap 

kelompok. Langkah berikutnya guru memanggil peserta didik yang memiliki 

nomor sama dari tiap-tiap kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. 

Terdapat empat tahap pelaksanaan teknik Numbered Heads Together yaitu 

penomoran, mengajukan pertanyaan, berpikir bersama, dan menjawab. Rencana 

pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

1. Penomoran 

Guru membagi siswa kehendak dalam kelompok 3-5 orang, dan kepada 

setiap anggota kelompok diberi nomor 1-5. 

2. Mengajukan pertanyaan 
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Guru mengajukan pertanyaan spesifik atau memberi tugas kelompok 

kepada siswa. 

3. Berpikir bersama 

Setiap kelompok memutuskan jawaban yang dianggap paling benar dan 

memastikan tiap anggota kelompok mengetahui jawabannya. 

4. Menjawab 

Guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian siswa yang nomor-nya 

sama melaporkan hasil kerjasama kelompoknya untuk seluruh kelas. Pada 

sesi ini siswa tidak diperbolehkan lagi berdiskusi dengan anggota 

kelompok-nya. Hal ini dilakukan agar siswa lebih termotivasi untuk 

berpartisipasi ketika diskusi kelompok agar dapat mengetahui jawaban dari 

pertanyaan sehingga ketika nomornya dipanggil, siswa tersebut dapat 

menjawab dengan baik. 

Dalam metode pembelajaran kooperatif, “penataan ruang kelas perlu 

memperhatikan prinsip-prinsip tertentu”. Bangku perlu ditata sedemikian rupa 

sehingga semua siswa dapat melihat guru atau papan tulis dengan jelas serta 

melihat rekan sekelompoknya dengan baik dan berada dalam jangkauan 

kelompoknya dengan merata. Kelompok-kelompok yang dibentuk ini dapat berada 

dalam posisi dekat satu sama lain tetapi tidak mengganggu antara satu kelompok 

dengan kelompok lainnya35. 

                                                 
35http://www.wawasanpendidikan.com/2014/10/metode-pembelajaran-nht-numbered-

head.html 
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Menurut Slavin (1995), metode yang di kembangkan oleh Rush Frank ini 

cocok untuk memastikan akuntabilitas individu dalam diskusi kelompok. Tujuan 

Numbered Heads Together adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk saling 

berbagi gagasan dan mempertimbangkan jawaban yang tepat dan untuk 

meningkatkan kerjasama antar siswa, Numbered Heads Together  juga bisa 

diterapkan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan kelas.36 Numbered Heads 

Together merupakan suatu metode belajar dengan cara setiap siswa diberi nomor 

kemudian dibuat suatu kelompok dan selanjutnya dan selanjutnya guru memanggil 

siswa secara acak.37 Untuk mempresentasikan hasil diskusinya, guru tidak 

memberi tahu nomor berapa yang akan berpresentasi selanjutnya, begitu 

seterusnya hingga nomor terpanggil. 

Pembelajaran dengan menggunakan metode Numbering Heads Together 

diawali dengan Numbering38 guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok 

kecil. Seluruhnya pemanggilan secara acak ini akan memastikan semua siswa 

benar-benar terlibat dalam diskusi tersebut. 

Langkah-langkah metode Numbered Head Together  

1. Peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok dan setiap peserta didik 

mendapatkan satu nomor  

2. Guru memberikan tugas dan masing- masing kelompok mengerjakanya  

                                                 
36Miftahul Huda, Model..., hlm. 203 
37Adang Heriawan dkk, ..., hlm. 113 
38Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi Paikem, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2013), hlm. 92 
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3. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan setiap 

anggota kelompok bisa mengerjakanya  

4. Pendidik memanggil satu nomor peserta didik dan nomor yang dipanggil 

melaporkan atau menjelaskan hasil kerjasama mereka  

5. Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik lain untuk 

menanggapi kemudian pendidik memanggil  menunjuk nomor yang lain 

6. Pendidik dan peserta didik mengambil kesimpulan 39 

Dari beberapa pendapat diatas penulis menyimpulkan metode Number Heads 

Together adalah salah satu metode cooverative learning, penomoran dimana setiap 

siswa diberi nomor yang nantinya akan diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh 

guru, dalam proses pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode 

Number Heads Together semua siswa terlibat aktif semua siswa diberi kesempatan 

yang sama. 

Kelebihan metode Numbered Heads Together 

a. Setiap siswa menjadi siap semua  

b. Dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh 

c. Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai 40 

d. Terjadinya interaksi antara siswa melalui diskusi/siswa secara bersama 

dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

                                                 
39S. Shoimatul Ula, Revolusi Belajar Optimalisasi Kecerdasan Melalui Pembelajaran 

berbasis kecerdasan majemuk, (Yogyakarta Arruz: Media, 2013), hlm. 71 
40 Adang Heriawan dkk, .., hlm. 114 
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e. Dengan bekerja secara kooperatif ini, kemungkinan konstruksi 

pengetahuan akan menjadi lebih besar/ kemungkinan untuk siswa dapat 

sampai pada kesimpulan yang diharapkan 

f. Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan 

keterampilan bertanya, berdiskusi dan mengembangkan bakan 

kepemimpinan.41 

Kelemahan metode Numbered Heads Together  

a. Kemungkinan nomor yang telah terpanggil terpanggil kembali  

b. Tidak semua anggota kelompok terpanggil oleh guru.42 

C. Ilmu Pengetahuan Sosial  

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 

Menurut Sapriya (2009: 19) Pelajaran “Ilmu Pengetahuan Sosial”, disingkat 

IPS, merupakan nama mata pelajaran di tingkat sekolah dasar dan menengah atau 

nama program studi di perguruan tinggi identik dengan istilah “social studies” 

Pengertian IPS di sekolah dasar merupakan nama mata pelajaran yang berdiri 

sendiri sebagai integrasi dari sejumlah konsep disiplin ilmu sosial, humaniora, 

sains bahkan berbagai isu dan masalah sosial kehidupan Sapriya (2009: 20). 

Materi IPS untuk jenjang sekolah dasar tidak terlihat aspek disiplin ilmu karena 

                                                 
41 http://www.pendidikanekonomi.com/2013/04/model-pembelajaran-numbered-heads.html 
42  Ibid  

http://www.kajianteori.com/2013/02/pengertian-ips-hakikat-ips.html
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lebih dipentingkan adalah dimensi pedagogik dan psikologis serta karakteristik 

kemampuan berpikir peserta didik yang bersifat holistik Sapriya (2009: 20)43 

Ilmu pengetahuan sosial yang sering di singkat IPS  adalah ilmu pengetahuan 

yang mengkaji berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar 

manusia yang di kemas secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan dan 

pemahaman yang mendalam kepada peserta didik, khususnya di tingkat dasar dan 

menengah. Luasnya kajian IPS ini mencakup berbagai kehidupan yang beraspek 

majemuk baik hubungan sosial, budaya, sejarah, psikologi ,budaya, sejarah, 

maupun politik semuanya di pelajari di dalam mata pelajaran ilmu pengethuan 

sosial ini. Dalam kurikulum pendidikan dasar tahun 1993, di sebutkan bahwa IPS 

adalah  mata pelajaran yang mempelajari kehidupan, sosial yang di dasarkan pada 

bahan kajian geografi, ekonomi, sejarah , sosiologi, dan antropologi. 

Dari pengertian di atas, menunjukan bahwa IPS merupakan perpaduan antara 

ilmu sosial dan kehidupan manusia. Di mana tujuannya adalah membantu 

mengembangkan kemampuan dan wawasan siswa yang menyeluruh 

(Komprehenship), tentang berbagai ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan 

(humaniora). 

Pendidikan ilmu pengetahuan sosial merupakan salah satu mata pelajaran 

yang dapat memberikan wawasan pengetahuan yang luas mengenai masyarakat 

lokal dan global sehingga mampu hidup bersama-sama masyarakat lainya. Untuk 

mencapai tujuan tersebut sekolah dasar sebagai lemabaga formal dapat 
                                                 

43 http://www.kajianteori.com/2013/02/pengertian-ips-hakikat-ips.html 
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mengembangkan dan melatih potensi diri siswa yang mampu melahirkan manusia 

yang handal, baik di bidang akademik maupun dalam aspek moralnya. 

Tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar berdasarkan 

kurikulum sekolah dasar 1994, juga beroreintasi kepada kepentingan siswa, ilmu 

dan sosial(masyrakat). Tujuan ilmu pengetahuan sosial tercantum dalam 

kurikulum, adalah agar siswa mampu mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan dasar yang berguna bagi dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini 

berarti tujuan IPS bukan hanya membekali siswa dengan berbagai informasi yang 

bersifat hafalan (kognitif), saja , akan tetapi pendidikan ilmu pengetahuan sosial 

harus mampu mengembangkan keterampilan berfikir, agar siswa mampu mengkaji 

berbagai kenyataan sosial beserta permasalahanya. Tujuan yang harus di capai 

oleh siswa sekolah dasar harus di sesuiakan dengan taraf perkembanaganya, yang 

di mulai dari pengenalan dan pemahaman lingkungan sekitar menuju lingkungan 

masyarakat yang lebih luas. 

Demikian pula dalam kaitanya dengan KTSP, pemerintah telah memberikan 

arah yang jelas pada tujuan dan ruang lingkup pembelajaran IPS yaitu: 

a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehudupan masyarakat 

dan lingkunganya 

b. Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inquiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial  

c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan 
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d. Memiiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi 

dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional dan global.44   

Pada dasarnya tujuan dari pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial adalah untuk 

mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk 

mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan lingkunganya, 

serta berbagai bekal bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih 

tinggi. 

D. Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Metode Numbered Heads 

Together 

Setiap proses belajar mengajar selalu menghasilkan hasil belajar. Masalah 

yang di hadapi adalah sampai di tingkat mana prestasi belajar yang di capai. 

Sedangkan untuk mengetahui sampai di mana tingkat keberhasilan belajar siswa 

terhadap proses belajar yang di lakukannya dan juga untuk mengetahui 

keberhasilan mengajar guru, kita dapat menggunakan acuan tingkat keberhasilan 

tersebut sejalan dengan kurikulum yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut 

1. Istimewa /Maksimal : apabila seluruh bahan ajar yang di ajarkan dapat di 

kuasai oleh siswa 

2. Baik sekali/optimal : apabila sebagian besar (76% s/d 99%), bahan 

pelajaran yang di ajarkan dapat di kuasai oleh siswa  

                                                 
44 Ibid hal 148 
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3. Baik /minimal :apabila bahan pelajaran yang di ajarkan hanya 60%-75% 

saja yang di kuasai oleh siswa  

4. Kurang: apabila bahan pelajaran yang di ajarkan kurang dari 60% di 

kuasai oleh siswa 45 

Berdasarkan karakteristik materi permasalahan sosial, dimana materi tentang 

kemiskinan yang terjadi karena orang tidak mendapatkan penghasilan yang cukup 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya/keluarganya, atau karena tidak mempunyai 

penghasilan sama sekali. Pengangguran yang disebabkan oleh kurangnya lapangan 

kerja, kurangnya semangat kerja untuk berwiraswasta, atau tidak mempunyai 

modal usaha. Tunawisma merupakan orang yang tidak mempunyai tempat tinggal, 

menyebabkan kehidupannya tidak teratur  dan kesehatan badan dan jiwanya dapat 

terganggu.  Contoh penyimpangan sosial, antara lain miras, berjudi, narkoba dan 

tawuran. Sedangkan cara mengatasi masalah-masalah sosial adala pemerintah  dan 

masyarakat  bekerja sama dalam mengatasi masalah sosial, demi tercapainya 

ketenangan dan kesejahteraan rakyat. Materi permasalahan sangat cocok 

digunakan dengan metode Numbered Heads Together untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa di Madrasah Ibtidaiyah Azizan Palembang. 

Metode ini pada hakikatnya metode pembelajaran kooperatif yang berpusat 

pada siswa. Siswa mempunyai peran dan tanggungjawab besar dalam 

                                                 
45  Syaiful Bahri djamarah,aswan zain Strategi belajar mengajar ,(Jakarta:Rineka cipta 

1997)hlm 107 



44 
 

 
 

pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator dan motivasi. Tujuan 

pembelajaran Numbered Heads Together ini adalah untuk mengembangkan kerja 

tim, keterampilan belajar dan penguasaan pengetahuan secara mendalam.  

Dalam metode Numbered Heads Together ini siswa dibagi beberapa 

kelompok. Setiap siswa diberi nomor dan memahami konsep materi siswa harus 

mendapat kesempatan dalam proses belajar supaya semua pemikiran dapat 

diketahui. Metode Numbered Heads Together merupakan metode pembelajaran 

yang dirancang untuk mendorong siswa ataupun peserta didik untuk menjadi aktif 

dalam setiap proses belajar mengajar sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Sejarah Madrasah Ibtidaiyah Azizan 

Madrasah Ibtidaiyah Azizan didirikan pada tahun 2010 Madrasah Ibtidaiyah 

Azizan Palembang yang terletak di Jalan Lebak Murni Rt. 31 A Kelurahan Baru 

Sako Kecamatan Sako Kota Palembang Sumatera Selatan didirikan dengan 

semangat dan keinginan memajukan serta mencerdaskan kehidupan bangsa, selain 

itu membebaskan anak didik dari buta aksara khususnya baca tulis Al-Qur’an. 

Maka pada tahun 2010 Madrasah Ibtidaiyah (MI) Azizan didirikan dengan 

Visi dan Misi yang jelas serta dengan tujuan melaksanakan Pendidikan Islam bagi 

masyarakat yang tinggal di lingkungan Madrasah khususnya, dimana masyarakat 

tersebut kebanyakan masih tergolong awam dalam agama Islam, dan juga 

termasuk dalam katagori masyarakat Pra Sejahtera, miskin dan ada yang yatim 

piatu, mereka hidup banyak dari penghasilan tidak pas seperti buruh tani, 

mendayung beca, pembantu rumah tangga, dan lain-lain. Dengan motivasi tersebut 

ketua lembaga mendirikan Madrasah di lingkungan lebak murni 

B. Identitas Madrasah Ibtidaiyah Azizan Palembang 

1. Nama Sekolah  : Madrasah Ibtidaiyah Azizan Palembang. 

2. Alamat   : Jalan Lebak Murni RT. 31 A. 

3. Kelurahan   : Sako  

4. Kecamatan  : Sako 

5. Kab / Kota   : Palembang 
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6. No. Telp   : 0857-5827-9184 

7. Nama Yayasan  : Yayasan Pendidikan MI Azizan Palembang 

8. Alamat Yayasan  :  Jalan Lebak Murni Kelurahan Sako 

                                             Kecamatan Sako Palembang 

9. NSM   : 111216710089 

10. Jenjang Akreditasi  : Terdaftar 

11. Tahun Didirikan  : 2011 

12. SK Izin Pendirian No : Kd. 06. 07 / 4 / PP. 04 / 4067 / 2011 

13. Tahun Beroperasi  : 2011 

14. Kepemilikan Tanah : Yayasan Pendidikan Islam MI Azizan  

a. Status Tanah  : Hak Milik  

b. No Sertifikat  : 593 / 1558 / TK / 2007 

c. Luas Tanah  : 58 × 76 = 4408 M2 

15. Nama Rekening Sekolah : MI Azizan 

C. Visi dan Misi Madrasah Ibtidaiyah Azizan Palembang 

a. Visi 

Unggul  dalam  prestasi dan imtaq 

b. Misi 

a. Meningkatkan mutu pendidikan dan perkembangan psikologi anak didik 

yang dimiliki. 

b. Meningkatkan kegiatan belajar mengajar yang aktif, kreatif, efektif, dan  

Menyenangkan. 
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c. Membantu dan mendorong anak didik mengembangkan prestasi yang 

dimiliki. 

d. Meningkatkan prestasi ekstra kurikuler di bidang olahraga dan seni. 

D. Keadaan Sarana dan Prasarana Madrasah Ibtidaiyah Azizan Palembang 

Kondisi gedung Madrasah Ibtidaiyah Azizan Palembang bangunanya sudah 

cukup memadai, begitu juga fasilitas pendukung dalam kegiatan belajar mengajar 

di sekolah ini, sehingga sangat mendukung kesuksesan pelaksanaan proses belajar 

mengajar. 

Tabel 1  

Keadaan gedung dan sumber belajar  

Ruangan/Bangunan 
Kondisi (Unit) 

Baik RR RB Jml 

 Ruang Kelas          4 0 0 4 
 Ruang Kantor          0 0 0 0 
 Ruang Kepala Madrasah       0 0 0 0 
 Ruang Guru           1 0 0 1 
 Ruang Tata Usaha          0 0 0 0 
 Laboratorium IPA          0 0 0 0 
 Laboratorium Fisika          0 0 0 0 
 Laboratorium Kimia          0 0 0 0 
 Laboratorium Biologi        0 0 0 0 
 Laboratorium Komputer        0 0 0 0 
 Laboratorium Bahasa        0 0 0 0 
 Laboratorium Multimedia        0 0 0 0 
 Perpustakaan          0 1 0 1 
 Ruang UKS            0 0 0 0 
 WC Guru           0 0 0 0 
 WC Siswa            4 0 0 4 
 Masjid / Musholla          0 0 0 0 
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 Aula / Gedung Pertemuan        0 0 0 0 
 Ruang Ketrampilan/Kesenian     0 0 0 0 

Sumber Data: Dok. MI Azizan Palembang  Tahun Pelajaran 2014 – 2015 
 

Kesemua fasilitas yang disebutkan diatas merupakan sarana prasarana yang 

ada di Madrasah Ibtidaiyah Azizan Palembang, kesemuanya itu dalam keadaan 

baik dan masih layak untuk digunakan. 

Tabel 2 

Keadaan Media Madrasah Ibtidaiyah Azizan Palembang 

No Jenis 
Jumlah 

Total Baik RR RB 

1 Meja Siswa 102 102 0 0 
2 Kursi Siswa 102 102 0 0 
3 Lemari 4 4 0 0 
4 Papan Tulis 4 4 0 0 
5 Komputer           0 0 0 0 
6 Printer 1 1 1 0 
7 Scanner           0 0 0 0 
8 Viewer/ Infocus/ Proyektor 0 0 0 0 

9   Alat-alat UKS 1 1 0 0 
10 Alat-alat Praktek/ Kit IPA 0 0 0 0 

Sumber Data: Dok. MI Azizan Palembang  Tahun Pelajaran 2014 – 2015 
 

E. Keadaan Guru dan Keadaan Siswa Madrasah Ibtidaiyah Azizan 

Palembang 

1. Keadaan Guru Madrasah Ibtidaiyah Azizan Palembang 

Kedudukan guru dalam proses belajar mengajar adalah sangat penting dan 

menentukan guru sebagai pemimpin, motivator, pengajar dan pendidik. Karena itu 

guru harus memenuhi persyaratan salah satunya lulusan lembaga pendidikan guru. 
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Dengan pendidikan formal yang tinggi dan berkepribadian yang baik serta 

sejalan dengan mata pelajaran yang diasuhnya, guru dapat melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab secara baik, sehingga terjadi perubahan pada siswa, baik secara 

kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Tabel 3 

Keadaan Guru MI Azizan Palembang 

No Nama dan NIP L / P Jabatan Pendidikan Bidang Study 
1 Albinus, S. Ag. L Guru S1 BK 
2 Dewi Sri Eryani, S. Pd. P Guru S1 Bahasa Indonesia 
3 Nopra, S. Pd. I. L Guru S1 Aqidah Akhlak 
4 Akhsannuddin, S. Pd. I. L Guru S1 SKI 
5 Amir Hamza L Guru MAN Matematika 
6 
7 

Desi Diana Sari, S. Pd. 
Rosalina, S.S. 

P 
P 

Guru 
Guru 

S1 
S1 

Bahasa Indonesia 
Bahasa Arab 

8 Ratih P Guru S1 Bahasa Indonesia 
9 Ade Oktiyanah P Guru S1 Bahasa Inggris 
10 Syahrul Maulana L TU SMA ( Kuliah) Tata Usaha 

  Sumber Data: Dok. MI Azizan Palembang Tahun Pelajaran 2014 – 2015 
 

Mengacu pada tebel diatas dapat diketahui bahwa guru MI Azizan Palembang 

berjumlah 10 orang guru non PNS. Lulusan S1 terdiri dari  8 orang dan yang 

masih kuliah 2 orang. Jumlah tersebut terpenuhi terutama guru yang mengajar 

sesuai dengan jurusan. Untuk kepentingan kualitas dan hasil pembelajaran guru 

tersebut. Mutlak mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Dengan pembinaan, 

kemampuan dalam belajar dapat ditingkatkan dan diperbaiki. Apabila kita lihat 

dari aktivitas sehari-hari seorang guru dapat berfungsi sebagai berikut: 
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c. Guru Wali Kelas 

Wali kelas adalah guru yang bertanggung jawab terhadap kemajuan serta 

perkembangan kelas yang diasuhnya baik dari segi prestasi belajar maupun dalam 

segi tingkah laku siswa – siswinya secara mendalam agar mudah member nasehat, 

perintah, larangan serta tugas – tugas yang harus dilakukan. Wali kelas juga 

bertanggung jawab terhadap siswa yang memiliki kesulitan dalam belajar, untuk 

memberikan pengarahan dan penyuluhan. Sehingga seorang guru juga harus 

mengetahui latar belakang anak – anak kelasnya serta dapat menjalin hubungan 

baik dengan setiap anak kelasnya. 

Tabel 4 

Daftar Nama Wali Kelas MI Azizan Palembang46 

NO Kelas Nama Wali Kelas 

1 I Nopra,S.Pd.I 

2 II  Akhsanuddin,S.Pd.I 

3 III  Rosalina,S.S 

4 IV  Amir Hamzah 

 

d. Guru Piket 

Guru piket adalah guru yang melaksanakan piket di sekolah yang bertanggung 

jawab terhadap kelancaran proses belajar mengajar dan kegiatan lainnya, adapun 

tugas guru piket adalah sebagai berikut: 

                                                 
46 Dokumentasi MI Azizan Palembang Tahun Pelajaran 2014 – 2015. 
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1) Memberikan tanda bel masuk kelas, bel pergantian pelajaran dan bel 

pulang sekolah. 

2) Mengabsen kehadiran guru dan siswa yang tidak hadir 

3) Mengganti guru yang berhalangan hadir 

4) Mencatat kejadian – kejadian penting di sekolah selama tugas piket 

5) Memberikan izin kepada siswa yang sakit atau yang ingin keluar karena 

ada keperluan tertentu 

6) Mengumumkan hal – hal penting lainnya 

Untuk menunjang kelancaran tugas piket di MI Azizan Palembang, guru 

piket dibekali dengan buku khusus, absen kehadiran guru dan siswa 

serta mikrofon yang telah tersedia di ruangan piket. 

Tabel 5 

Jadwal Piket Guru MI Azizan Palembang 

SENIN SELASA RABU 

Amir Hamza Ratih Ade Oktiyana, S. Pd. I. 

KAMIS JUM’AT SABTU 

Akhsannuddin, S. Pd. I. Desi Diana Sari, S. Pd. Rosalina, S.S. 

Sumber Data: Dok. MI Azizan Palembang Tahun Pelajaran 2014 – 2015 
 

2. Keadaan Siswa MI Azizan Palembang 
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Siswa merupakan salah satu komponen pengajaran yang dalam realitas 

edukatif bervariasi baik dilihat dari jenis kelamin, social ekonomi, intelegensi, 

minat, semangat dan motivasi dalam belajar. Keadaan siswa yang demikian, harus 

mendapat perhatian oleh guru dalam menyusun dan melaksanakan pengajaran. 

Sehingga materi, metode, media dan fasilitas yang dipergunakan sejalan dengan 

keadaan siswa. Untuk mengetahui keadaan siswa MI Azizan Palembang dapat 

dilihat pada table berikut: 

Table 6 

Keadaan Siswa di MI Azizan Palembang Tahun Pelajaran 2014 – 2015 

No Kelas 
Jumlah Siswa 

Total Ket 
Lk Pr 

1 Kelas I 24 17 42  

2 Kelas II 13 13 26  

3 Kelas III 9 3 12  

4 Kelas IV 11 9 20  

Sumber Data: Dok. MI Azizan Palembang Tahun Pelajaran 2014 – 2015 

3. Kegiatan Belajar Mengajar di MI Azizan Palembang 

Proses belajar mengajar di Madrasah ini berlangsung pada pagi hari, mulai 

dari pikul 07.00 – 12.00 WIB. Yang diselingi jeda waktu istirahat pada pukul 

09.15 – 09.30 WIB. Sebelum melaksanakan proses belajar mengajar, siswa 

berbaris dilapangan membaca do’a dan ayat – ayat pendek. Pelaksanaan proses 

pembelajaran di MI Azizan Palembang tergolong baik. Hal ini tercermin pada 
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perencanaan yang disusun guru sebelum mengajar, menguasai materi pelajaran, 

memberikan bimbingan belajar terhadap siswa dan bekerja sama dengan orang tua 

dalam mengatasi permasalahan siswa. 

Siswa MI Azizan Palembang, selain mengikuti prosesbelajar mengajar 

intrakurikuler, juga mengikuti proses belajar yang bersifat ekstrakurikuler yang 

dilaksanakan untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan kegiatan 

ekstrakurikuler tersebut, antara lain olahraga dan pramuka. 

1. Pramuka 

Kegiatan ini dilakukan oleh sekolah pada hari sabtu, kelas III dan kelas IV 

dari pukul 02.00 – 04.00 WIB sore. Adapun tujuan kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka ini adalah: 

a. Menciptakan kebersamaan, 

b. Mengajak agar siswa cinta akan tanah air, 

c. Menambah wawasan siswa tentang pramuka, 

d. Mempererat tali persaudaraan, dan 

e. Membentuk pribadi yang tangguh. 

2. Kegiatan Dalam Pramuka 

a. Latihan Upacara,  

b. Latihan tali temali, dan 

c. Mencari jejak serta berkemah. 
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Adapun manfaat dari kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini siswa 

dapat mengerti akan pentingnya kebersamaan dan rasa persaudaraan.47 

 

STRUKTUR ORGANISASI MI AZIZAN 

 

 

 

 

 

A.  

B.  

 

 

C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

47 Albinus, S.Ag., (Selaku Kepala Sekolah MI Azizan Palembang), Wawancara, 25 Februari 
2015. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian PraSiklus 

Sebelum diadakan tindakan penelitian kelas pada Siklus I, maka peneliti 

melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasa yang dilakukan dikelas dengan 

jumlah responden atau siswa yang diteliti sebanyak 20 siswa. Dalam penelitian 

pratindakan ini peneliti hanya menggunakan test tertulis seperti biasa dengan 

standar kompetensi yang digunakan setiap mengacu pada standar kompetensi IPS 

dengan permasalahan sosial sebagai materinya. 

Penelitian pratindakan ini dilakukan dengan memberikan pretest pada pokok 

bahasan permasalahan sosial untuk membedakan hasil belajar siswa antara 

penggunaan metode mengajar biasa dengan metode Numbered Heads Together. 

Berdasarkan hasil test Prasiklus didapat data-data sebagai berikut: 

Tabel 7 

Data Tes Hasil Belajar Siswa PraSiklus 

No Nama Siswa 
Nilai Siswa 
PraSiklus 

KKM  
Ketuntasan 

Ya Tidak 
1 Ridho 65 65 √  
2 Rino 35 65  √ 
3 M Rizky Romadhon 75 65 √  
4 M Zikrillah  55 65  √ 
5 Siti Rianti Safira 55 65  √ 
6 Ahmad Robi Mario 55 65  √ 
7 Dora 55 65  √ 
8 Rina 65 65 √  
9 Prameyswari Dea F 60 65  √ 
10 Palopi Ayu Lindira 55 65  √ 
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11 M Arif Maulana Y 55 65  √ 
12 Salman Akfarizi 45 65  √ 
13 M Farel F 60 65  √ 
14 Anisa Wulandari 75 65 √  
15 Indri Haryani 45 65  √ 
16 A Yusuf 45 65  √ 
17 Sulaiman 45 65  √ 
18 Putri Agustina 45 65  √ 
19 Ronal 35 65  √ 
20 Umar 75 65 √  
Jumlah 1100  5 15 
Nilai Rata-rata 55    
Nilai Tertinggi 75    
Nilai Terendah 35    

 

Dari data hasil belajar dapat dipahami bahwa total nilai siswa 1100 dengan 

nilai rata-rata 55 sementara nilai tertinggi 74 dan nilai terendah 35. Dari data 

tersebut diatas yang memenuhi standar KKM (65) dapat diketahui terdapat 5 siswa 

(25%)  yang tuntas sedangkan 15 siswa (75%) lainnya masih belum berhasil atau 

belum tuntas. Setelah dari tabel diatas dapat dibuat rekapitulasi persentase 

keberhasilan siswa berdasarkan KKM. Berikut tabel rekapitulasi persentase 

keberhasilan siswa dalam mencapai KKM 

Tabel 8 

Rekapitulasi Persentase (%) Keberhasilan Siswa Berdasarkan KKM 

Keadaaan PraSiklus 

Nilai Kategori Penilaian Jumlah Siswa Persentase 
> 85 Sangat Baik 0 0% 
75-84 Baik 3 15% 
65-74 Sedang 2 10% 
55-64 Kurang 8 40% 
< 54 Sangat Kurang 7 35% 

Jumlah 20 100% 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa belum terdapat siswa 

memiliki nilai sangat baik (0%), siswa yang mendapat nilai baik sebanyak 3 orang 

(15%), siswa yang mendapat nilai sedang ada 2 orang (10%), siswa mendapat nilai 

kurang sebnyak 8 orang (40%) dan siswa mendapat nilai sangat kurang sebanyak 7 

orang (35%). Hal ini menunjukkan bahwa ketuntasan belajar IPS materi 

permasalahan sosial hanya 5 orang (25%). Dikarenakan diperoleh pada Prasiklus 

terlihat hasilnya masih sangat rendah, maka guru harus melakukan ke Siklus I. 

Berikut grafik keadaan siswa Prasiklus.  

Grafik 1 

Keadaan Nilai Pada Siswa PraSiklus 
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B. Hasil Penelitian Siklus I 

1. Perencanaan 

Pada tahap ini telah disusun Silabus, Rencana Perbaikan Pembelajaran, Daftar 

pertanyaan guru pada tanggal 28 April samap 8 Mei, yang akan menunjang 

metode Numbered Heads Together dapat meningkatkan kemampuan  dalam 

memberikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang tepat tentang 

permasalah sosial bagi siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Azizan Palembang. 

Lembar evaluasi dibuat untuk menilai kemampuan siswa. Selain itu disusun juga 

lembar pengamatan aktifitas guru dalam proses pembelajaran, untuk membantu 

pelaksanaan pengambilan data dipilih observer yaitu guru bidang studi yang 

sebelumnya sudah diberi penjelasan mengenai kriteria penilaian. Tes evaluasi 

siklus I untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi 

permasalahan sosial 

2. Pelaksanaan 

Tindak lanjut dari perencanaan adalah pelaksanaan, pelaksanaan merupakan 

implementasi dari perencanaan yang telah di rencanakan. Tahap ini merupakan 

tahap inti dari proses belajar dan pembelajaran. Untuk lebih detailnya tahap 

pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

1) Guru membuka pelajaran  

2) Guru menjelaskan pengertian permasalah social 

3) Guru memberikan contoh langsung tentang permasalah social 
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4) Peserta didik ditanya apakah sudah mengerti atau belum tentang 

permasalah sosial jika peserta didik blum mengerti guru memberikan 

contoh soal dipapan tulis 

5) Guru melaksanakan penilaian dengan mengajukan pertanyaan atau 

tanggapan kepada peserta didik dari pembelajaran yang telah dipelajari 

sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya 

6) Guru memberikan soal siklus 1 

Adapun data tes pada Siklus I dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 9 

Data Tes Hasil Belajar Siswa Siklus I 

No Nama Siswa 
Nilai Siswa 

Siklus 1 
KKM  

Ketuntasan 
Ya Tidak 

1 Ridho 75 65 √  
2 Rino 60 65  √ 
3 M Rizky Romadhon 75 65 √  
4 M Zikrillah  80 65 √  
5 Siti Rianti Safira 75 65 √  
6 Ahmad Robi Mario 65 65 √  
7 Dora 55 65  √ 
8 Rina 80 65 √  
9 Prameyswari Dea F 75 65 √  
10 Palopi Ayu Lindira 65 65 √  
11 M Arif Maulana Y 70 65 √  
12 Salman Akfarizi 60 65  √ 
13 M Farel F 75 65 √  
14 Anisa Wulandari 90 65 √  
15 Indri Haryani 60 65  √ 
16 A Yusuf 75 65 √  
17 Sulaiman 60 65  √ 
18 Putri Agustina 65 65 √  
19 Ronal 55 65  √ 
20 Umar 80 65 √  
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Jumlah 1395    
Nilai Rata-rata 69.75    
Nilai Tertinggi 90    
Nilai Terendah 60    

 

Dari data hasil belajar dapat dipahami bahwa total nilai siswa 1395 dengan 

nilai rata-rata 69.75 sementara nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 60. Dari data 

tersebut diatas yang memenuhi standar KKM (65) dapat diketahui terdapat 14 

siswa (70%)  yang tuntas sedangkan 6 siswa (30%) lainnya masih belum berhasil 

atau belum tuntas. Setelah dari tabel diatas dapat dibuat rekapitulasi persentase 

keberhasilan siswa berdasarkan KKM. Berikut tabel rekapitulasi persentase 

keberhasilan siswa dalam mencapai KKM 

Tabel 10 

Rekapitulasi Persentase (%) Keberhasilan Siswa  

Berdasarkan KKM Pada Siklus 1 

Nilai Kategori Penilaian Jumlah Siswa Persentase 
> 85 Sangat Baik 1 5% 
75-84 Baik 9 45% 
65-74 Sedang 4 20% 
55-64 Kurang 6 30% 
< 54 Sangat Kurang 0 0% 

Jumlah 20 100% 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki nilai 

sangat baik meningkat menjadi 1 orang (5%), siswa yang mendapat nilai baik 

sebanyak 9 orang (45%), siswa yang mendapat nilai sedang sebanyak 4 orang 

(20%), siswa yang mendapatkan nilai kurang sebanyak 6 orang (30%). Hal ini 

menunjukkan bahwa ketuntasan belajar IPS telah mengalami peningkatan 
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sebanyak 14 orang (70%). Namun masih terdapat 6 (30%) siswa yang tidak tuntas. 

Berikut grafik keadaan siswa Siklus I. 

Grafik 2 

Keadaan Nilai Pada Siswa Siklus I 

 

3. Observasi 

Pelaksanaan observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi. 

Pengamatan dibantu seseorang observer atau teman sejawat yaitu ibu Dewi Sri 

Eryani,S.Pd hasil observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran ini dapat dilihat 

pada lampitran.  

4. Refleksi 

Siklus pertama merupakan siklus awal, suasana dalam proses belajar mengajar 

belum terlalu menunjukkan perkembangan yang berarti. Artinya masih ada siswa 

yang kurang memperhatikan penjelasan guru. Siklus ini belum dapat dikatakan 
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berhasil karena masih ada beberapa siswa yang harus ditangani secara khusus 

karena nilai yang mereka peroleh masih belum memuaskan. 

Dari hasil evaluassi diatas, maka permasalahan pada pelaksanaan siklus I 

adalah: 

2. Dari hasil evaluasi masih terdapat 6 siswa yang belum tuntas 

Dengan demikian proses pembelajaran akan diperbaiki pada siklus II 

sehingga dapat: 

2) Menuntasskan 6 siswa yang belum tuntas, sehingga rata-rata kelas dapat 

meningkat 

C. Hasil Penelitian Siklus II 

a. Perencanaan 

Rencana pembelajaran Siklus II dipokuskan untuk mengatasi masalah yang 

dikemukakan pada siklus I, dari masalah yang dihadapi diatas, maka guru perlu 

membuat berbagai rencana pembelajaran sebagai berikut: 

1. Membuat rencana perbaikan pembelajaran 

2. Membuat daftar nilai hasil belajar siswa  

3. Menyiapkan lembar observasi guru dan siswa 

4. Menyiapkan buku yang berhubungan dengan permasalahan sosial 

b. Pelaksanaan 

Adapun kegiatan yang dilakukan pada siklus II ini adalah: 

1. Menggali pengetahuan awal dengan membaca materi yang berhubungan 

dengan permasalahan sosial secara baik dan benar 
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2. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dengan jumlah yang 

sama 

3. Guru membagikan nomor kepada semua siswa kemudian di tempelkan di 

kepala 

4. Guru menjelaskan materi secara singkat, kemudian memberikan topik 

permasalahan-permasalahan materi yang di bahas  

5. Siswa berdiskusi kecil untuk memecahkan masalah yang di tugaskan oleh 

guru 

6. Guru memanggil nomor peserta secara acak kemudian di berikan 

pertanyaan-pertanyaan kepada peserta 

7. Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menanggapi 

jawaban dari peserta yang di panggil   

8. Guru melanjutkan memanggil peserta lainya dan setelah semua siswa 

terpanggil guru beserta peserta didik sama-sama mengambil kesimpulan. 

9. Siswa mengerjakan soal Siklus II 

Adapun hasil observasi tes pada Siklus II dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 Tabel 11 

Data Hasil Belajar Siswa Siklus II 

No Nama Siswa 
Nilai Siswa 

Siklus II 
KKM  

Ketuntasan 
Ya Tidak 

1 Ridho 85 65 √  
2 Rino 70 65 √  
3 M Rizky Romadhon 85 65 √  
4 M Zikrillah  95 65 √  
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5 Siti Rianti Safira 85 65 √  
6 Ahmad Robi Mario 100 65 √  
7 Dora 60 65  √ 
8 Rina 95 65 √  
9 Prameyswari Dea F 70 65 √  
10 Palopi Ayu Lindira 75 65 √  
11 M Arif Maulana Y 85 65 √  
12 Salman Akfarizi 90 65 √  
13 M Farel F 85 65 √  
14 Anisa Wulandari 100 65 √  
15 Indri Haryani 100 65 √  
16 A Yusuf 85 65 √  
17 Sulaiman 70 65 √  
18 Putri Agustina 65 65 √  
19 Ronal 70 65 √  
20 Umar 90 65 √  
Jumlah 1660    
Nilai Rata-rata 83    
Nilai Tertinggi 100    
Nilai Terendah 60    

 

Dari data hasil belajar dapat dipahami bahwa total nilai siswa 1660 dengan 

nilai rata-rata 83 sementara nilai tertinggi100 dan nilai terendah 60. Dari data 

tersebut diatas yang memenuhi standar KKM (65) dapat diketahui terdapat 19 

siswa (95%%)  yang tuntas sedangkan 1 siswa (5%) lainnya masih belum berhasil 

atau belum tuntas. Setelah dari tabel diatas dapat dibuat rekapitulasi persentase 

keberhasilan siswa berdasarkan KKM. Berikut tabel rekapitulasi persentase 

keberhasilan siswa dalam mencapai KKM 

 

 

 



65 
 

 
 

Tabel 12 

Rekapitulasi Persentase (%) Keberhasilan Siswa 

Berdasarkan KKM Pada Siklus II 

Nilai Kategori Penilaian Jumlah Siswa Persentase 
> 85 Sangat Baik 13 65% 
75-84 Baik 1 5% 
65-74 Sedang 5 25% 
55-64 Kurang 1 5% 
< 54 Sangat Kurang 0 0% 

Jumlah 20 100% 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki nilai 

sangat baik meningkat menjadi 13 orang (65%), siswa yang mendapat nilai baik 

menjadi 1 orang (5%), siswa yang mendapat nilai sedang 5 orang (25%), siswa 

yang nilainya kurang ada 1 orang (5%) serta siswa yang mendapat nilai sangat 

kurang sudah tidak ada lagi pada Siklus II ini. Hal ini menunjukkan bahwa 

ketuntasan belajar IPS telah mengalami peningkatan sebanyak 19 orang (95%). 

Berikut grafik keadaan siswa Siklus I. 
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Grafik 3 

Keadaan Nilai Pada Siswa Siklus II 

 

c. Observasi 

Pelaksanaan observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi. 

Pengamatan dibantu seorang observer atau teman sejawat yaitu ibu Dewi Sri 

Eryani,S.Pd Hasil observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran ini dapat 

dilihat pada lampiran 

d. Refleksi 

Pada Siklus II ini telah terjadi peningkatan hasil nilai yang signifikan terhadap 

kemampuan memberikan ide-ide dan  jawaban soal pada siswa kelas IV Madrasah 

Ibtidaiyah Azizan Palembang. Pada Siklus II ini telah menuntaskan materi ini, hal 

ini dikerenakan seorang siswa tersebut memang lambat dalam menerima 

pembelajaran yang disampaikan guru. Karena KKM siswa pada pelajaran IPS 
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materi permasalahn sosial telah mencapai 95% artinya siswa yang tuntas 19 orang, 

maka proses perbaikan pembelajaran tidak perlu dilanjutkan ke Siklus III. 

D. Pembahasan 

Seperti telah dikemukakan diatas bahwa hasil belajar siswa dari hasil tes 

dikelass IV Madrasah Ibtidaiyah Azizan Palembang mata pelajaran IPS materi 

permasalah sosial dari siklus kesiklus terdapat peningkatan yang signifikan. 

Peningkatan itu jelass terlihat melalui tabel berikut ini: 

Tabel 13 

Data Rekapitulasi Nilai Tes Hasil Belajar Pada  

Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II 

Nilai 
 

Prasiklus Siklus I Siklus II Ketuntasan 

>85 0 1 13 Tuntas  
75-84 3 9 1 Tuntas  
65-74 2 4 5 Tuntas  
55-64 8 6 1 Tidak Tuntas  
< 54 7 0 0 Tidak Tuntas  
Jumlah 20 20 20   

 

Data ketuntasan belajar diatas mengalami peningkatan dari siklus kesiklus 

oleh karena dilihat dari sisi ketuntasan maka target belajar atau perbaikan 

pembelajaran materi IPS ini tergolong berhasil. Kemudian peningkatan dari 

pelaksanaan Prasiklus ke Siklus II terdapat peningkatan nilai, dimana kondisi awal 

sebelum perbaikannilai rata-rata 55, hasil perbaikan Siklus I menjadi 69,75 dan 

pada Siklus II menjadi 83. Jadi berdasarkan data tersebut maka dapat dikatakan 
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bahwa target tuntas belajar anak sudah mencapai nilai maksimal. Meskipun masih 

ada anak yang tidak tuntas dalam mengajar pada Siklus II yaitu 1 orang. Namun 

sudah masuk dalam kategori ketuntasan, maka ditetapkan Siklus II merupakan 

Siklus terakhir. Ketuntasan dan tidak tuntas hasil belajar siswa dapat dilihat pada 

grafik dibawah ini: 

Grafik 4 

Data Peningkatan Hasil Belajar 
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Kemudian peningkatan juga dapat dilihat dari nilai siswa baik dilihat secara 

individu maupun nilai total seluruh anak dalam kelas. Data tersebut sebagai 

berikut: 
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Tabel 14 

Peningkatan Hasil Belajar  Siswa Berdasarkan Nilai (Skor)  

Prasiklus, Siklus I dan Siklus II 

No Nama Siswa PraSiklus Siklus I Siklus II 

1 Ridho 65 75 85 
2 Rino 35 60 70 
3 M Rizky Romadhon 75 75 85 
4 M Zikrillah  55 80 95 
5 Siti Rianti Safira 55 75 85 
6 Ahmad Robi Mario 55 65 100 
7 Dora 55 55 60 
8 Rina 65 80 95 
9 Prameyswari Dea F 60 75 70 
10 Palopi Ayu Lindira 55 65 75 
11 M Arif Maulana Y 55 70 85 
12 Salman Akfarizi 45 60 90 
13 M Farel F 60 75 85 
14 Anisa Wulandari 75 90 100 
15 Indri Haryani 45 60 100 
16 A Yusuf 45 75 85 
17 Sulaiman 45 60 70 
18 Putri Agustina 45 65 65 
19 Ronal 35 55 70 
20 Umar 75 80 90 
Jumlah 1100 1395 1660 
Nilai Rata-rata 55 69,75 83 
Nilai Tertinggi 75 90 100 
Nilai Terendah 35 60 60 

 

Dengan demikian target untuk mengatasi masalah dikelas sudah berhasil 

penulis capai dengan indikator tersebut diatas. Oleh karena itu siklus II menjadi 

siklus terakhir yang penulis lakukan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas IV 

Madrasah Ibtidaiyah Azizan Palembang. Untuk itu hasil yang sudah dicapai ini 
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kiranya menjadi catatan tersendiri bahwa perbaikan pembelajaran tidaklah mudah 

oleh karena itu harus betul-betul dipahami artinya masalah hasil belajar tidak akan 

jauh cara penyelesaiannya dengan mencari atau menerapkan metode yang sesuai 

atau cocok dengan karakter materi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan analisa pada bab sebelumnya maka peneliti dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

Pada PraSiklus didapat data yang belum dapat memberikan ide-ide tentang 

permasalahan sosial dan jawaban soal dengan baik dan benar sebanyak 5 orang 

(25%) dan yang belum tuntas sebanyak 15 orang (75%). Sedangkan pada Siklus I 

setelah digunakan metode ceramah dan tanya jawab siswa dapat menjawab 

evaluasi permasalahan sosial meningkat sebanyak 14 orang (70%) yang tuntas dan 

6 orang (30%) siswa yang tidak tuntas. Hal ini disebabkan masih banyak siswa 

yang belum memahami dan mengerti materi yang dijelaskan guru. Oleh karena itu 

perbaikan pembelajaran dilanjutkan pada Siklus II. Pada Siklus II guru 

menjelaskan materi pembelajaran disertai dengan metode Numbered Heads 

Together. Pada Siklus II ini siswa yang dapat menjawab evaluasi permasalahan 

sosial kembali meningkat menjadi 19 (95%) orang yang tuntas dan 1 orang 

(5%)siswa yang belum tuntas.  

Nilai rata-rata hasil belajar siswa Prasiklus adalah 55, nilai tertinggi 75 dan 

nilai terendah 35.  Nilai rata-rata hasil belajar siswa Siklus I adalah 69,75, Nilai 

tertinggi 90 dan nilai terendah 60. Nilai rata-rata hasil belajar siswa Siklus II 

adalah 83, nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 60. 
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B. Saran-saran 

Mengacu pada kesimpulan diatas maka dapat diajukan saran sebagai berikut: 

1. Guru diharapkan dapat lebih kreatif dalam menentukan metode pembelajaran 

yang cocok digunakan dalam setiap materi dalam pembelajaran bahasa Arab. 

2. Sebelum menggunakan metode Numbered Heads Together, hendaknya guru 

merencanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan baik, sehingga 

pelaksanaanya dapat berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Metode Numbered Heads Together perlu disosialisasikan dan dijadikan 

alternatif dalam pembelajaran di sekolah untuk meningkatkan aktivitas, minat 

dan hasil belajar siswa. 

4. Guru dapat melakukan variasi metode pembelajaran Numbered Heads 

Together dengan metode lainnya, sehingga diperoleh metode yang lebih 

sesuai dengan karakteristik pokok bahasan dan kondisi siswa. 

   

 

 

 


