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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam pendidikan Islam, tujuan hidup seorang muslim pada 

hakekatnya adalah untuk mengabdi kepada Allah SWT untuk beribadah. 

Manusia sebagai makhluk yang diberikan kelebihan oleh Allah SWT 

dengan suatu bentuk akal pada diri manusia, bahwa untuk mengelolah 

akal dan pikiranya diperlukan suatu pola pendidikan. Dengan demikian 

pendidikan adalah suatu aktivitas untuk mengembangkan seluruh potensi 

manusia yang berjalan seumur hidup. 

Manusia selaku hamba Allah SWT tentunya di wajibkan untuk 

menampilkan sikap tunduk, patuh, serta taatnya secara optimal kepada 

Allah SWT selaku Pencipta. Sikap seperti itu wajib oleh manusia selaku 

hamba dalam segala bentuk aktifitasnya dalam kehidupan sehari-hari. 

Diwujudkan dalam sikap dan perilaku lahir dan batin. Sikap dan perilaku 

yang terlihat dalam tampilan fisik. Sementara sikap dan perilaku batin 

tercermin dalam keyakinan1. Dengan demikan salah satu yang sangat 

diutamakan dalam pendidikan islam adalah akhlak. Pendidikan agama 

berkaitan erat dengan pendidikan akhlak.  

 Dalam kehidupan sehari-hari pembinaan akhlak merupakan suatu 

hal yang sering diperbincangkan. Hal ini merupakan inti kehidupan 

manusia karna manusia hidup di dunia ini tidak hanya seorang diri, tetapi 
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 Jalaluddin, 2011 , Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta : Kalam mulia, hlm 80 



 

 

2 

 

ia hidup bermasyarakat. Muhammad SAW dilahirkan ke dunia ini, yaitu 

tidak lain untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Menjadikannya 

sebagai teladan (uswah) dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim. 

Allah  SWT berfirman : 

ô‰s)©9 tβ% x. öΝä3s9 ’ Îû ÉΑθ ß™u‘ «!$# îοuθ ó™é& ×πuΖ|¡ym yϑÏj9 tβ% x. (#θ ã_ö� tƒ ©!$# tΠ öθ u‹ ø9 $#uρ t� ÅzFψ$# t� x.sŒ uρ 

©!$# # Z�� ÏVx. ∩⊄⊇∪     

 
 Artinya: “Sesunguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu 

suritauladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharapkan 

rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut 

Allah”.2 

Ayat ini memberikan petunjuk dengan jelas bahwa al-Quran sangat 

memperhatikan masalah pembinaan akhlak. Yang dicontohkan oleh 

Rasulullah SAW. Menurut Ahmad Amin (dalam Rahman Ritongo) 

mendefenisikan akhlak dengan kebiasaan seseorang atau kecendungan 

hati atas suatu perbuatan dan telah berulang kali dilakukan sehingga 

mudah mengerjakan tanpa lebih dahulu banyak pertimbangan 3.  Dengan 

demikian akhlak merupakan perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan 

sehingga menjadi kepribadian seseorang. 

 Untuk mewujudkan akhlak yang mulia pada peserta didik 

dibutuhkan peran optimal dari seorang guru. Yang berperan dalam 

pengajaran, pembinaan serta memberikan pengetahuan keagamaan 

                                                           
2
 ( Q.S. Al – Ahzab/ 33: 21 ) 

3
 Rahman Ritonga, 2005 , Akhlak ( Merakit hubungan dengan sesama Manusia, Surabaya 

: Amelia , hlm 7 – 8  
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kepada peserta didik. Seorang guru harus mampu memberikan 

pembelajaran yang baik tentang  pendidikan agama Islam dan akhlak 

mulia disekolah kepada peserta didik, dengan tujuan untuk membina 

kemulian akhlak peserta didik, agar mereka menjadi seseorang yang 

berilmu dan beramal saleh serta dapat meneladani akhlak Rasulullah 

SAW dan Perilaku Nabi Ibrahim As dan Nabi Ismail As. 

 Mengingat pentingnya mempelajari akhlak, yang dalam hal ini 

materi tentang Akhlak Nabi Ibrahim As dan Nabi Ismail As, maka seorang 

guru harus mampu menyampaikan materi ini dengan baik dan dengan 

berbagai macam metode pembelajaran. 

 Berdasarkan hasil observasi di lapangan yakni SDN 156 

Palembang selama ini, siswa masih banyak yang kurang  begitu tertarik 

dengan pelajaran akhlak terutama kelas IV.A. Dimana pelajaran aqidah 

akhlak selama ini dianggap sebagai pelajaran hapalan semata, 

disampaikan melalui ceramah, dan pemberian tugas baik secara individu 

maupun kelompok. Selanjutnya penulis menemukan beberapa masalah 

dalam hasil belajar yang terjadi selama ini dalam materi akhlak Nabi 

Ibrahim As dan Nabi Ismail As yakni rendahnya nilai rata-rata siswa serta 

rendahnya presentase kriteria ketuntasan minimal (KKM) di kelas yang 

jauh dari 85% yaitu siswa yang memenuhi standar KKM (75) dapat 

diketahui hanya 5 siswa  dari 34 orang siswa, nilai rata-rata perolehan 

prasiklus rendah dan selebihnya 29 siswa belum berhasil.  

Atas dasar tersebut penulis melakukan evaluasi dengan 

menemukan penyebabnya yaitu terletak pada minimnya siswa yang 
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dilibatkan dalam proses pembelajaran di kelas sehingga dampaknya 

adalah tingkat hasil belajar siswa yang rendah, tentu hal ini menyangkut 

cara yang digunakan guru dalam mengajar atau yang sering disebut 

penggunaan metode. Dari hasil observasi yang penulis lakukan di kelas 

IV.A SDN 156 Palembang pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung 

menunjukkan bahwasannya siswa mengalami kesulitan dalam menerima 

dan menyerap materi pelajaran khususnya materi akhlak Nabi Ibrahim As 

dan Nabi Ismail As yang disampaikan guru. Strategi yang kurang tepat 

serta tidak adanya alat bantu mengajar menjadi salah satu penyebab  

kesulitan belajar siswa. 

Penelitian ini di latar belakangi oleh masih rendahnya hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Aqidah Akhlak khususnya materi akhlak Nabi 

Ibrahim As dan Nabi Ismail As hal ini disebabkan pembelajaran yang 

dilaksanakan di sekolah penulis selama ini berjalan konvensional yakni 

pembelajaran yang menerapkan guru sebagai pemberi informasi dan 

kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi. Salah 

satu alternative yang dapat ditempuh untuk mengatasi hal tersebut adalah 

dengan menerapkan model pembelajaran Numbered Head Together 

(NHT). 

Penulis menggunakan metode ini karena model pembelajaran ini 

memiliki relevansi yang kuat terhadap tujuan materi ini yaitu akan banyak 

berhubungan dengan tugas-tugas kelompok yang sangat baik jika 

diterapkan pada materi akhlak Nabi Ibrahim As dan Nabi Ismail As dan 

berharap dari model pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil belajar. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Apakah model 

pembelajaran koopeatif tipe NHT dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam materi Akhlak 

Nabi Ibrahim As dan Nabi Ismail As, siswa kelas IV.A SDN 156 

Palembang? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT agar dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam Mata Pelajaran Pendidikan agama Islam 

materi Akhlak Nabi Ibrahim As dan Nabi Ismail As, siswa kelas IV.A 

SDN 156 Palembang. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan berguna dan bermanfaat untuk: 

1. Guru. Dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi guru 

yang ingin meningkatkan kualitas proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran yang berbasis pembelajaran 

aktif. 

2. Siswa. dapat menghilangkan rasa jenuh pada saat pembelajaran 

berlangsung dan dapat meningkatkan hasil belajar. 

3. Sekolah. Sebagai bentuk kontribusi dalam memberikan alternative 

model pembelajaran berbasis aktif dan cooperative learning 

sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran di 

sekolah. 
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E. Kerangka Teori  

a. Hasil belajar 

Hasil adalah “Pendapatan dan perolehan”4. Sedangkan 

belajar menurut Cronbach dalam Syaiful Bahri Djamarah, 

berpendapat bahwa, belajar sebagai suatu aktivitas yang 

ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman.5 Menurut Charles E. Skinner dalam Dalyono 

mengatakan  bahwa, belajar adalah proses penyesuaian tingkah 

laku kea rah yang lebih maju6 Kegiatan belajar mengajar seperti 

mengorganisasi pengalaman belajar, menilai proses dan hasil 

belajar, termasuk dalam cakupan tanggung jawab guru. 

Perubahan itu diperoleh melalui usaha (bukan karena 

kematangan), menetap dalam waktu yang relatif lama dan 

merupakan hasil pengalaman.7 Belajar adalah proses perubahan 

perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya tujuan kegiatan 

belajar ialah perubahan tingkah laku yang baik yang menyangkut 

pengetahuan, keterampilan, sikap bahkan meliputi segenap aspek 

pribadi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi belajar, 

diantaranya: 

1. Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan/ 
kondisi jasmani dan rohani siswa 

2. Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi 
lingkungan di sekitar siswa 

                                                           
4
 Surayin,  2001,  Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung: Yrama Widya, Cet. 1, hal. 

160 
5
  Syaiful Bahri Djamarah, 2002, Psikologi Belajar, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 13 

6
  Dalyono, 2005. Psikologi Pendidikan, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 212 

7
  Purwanto, 2011, Evaluasi Hasil Belajar, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, hal. 39 
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3. Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis 
upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang 
digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari 
materi-materi pelajaran.8 
 

b. Model kooperatif tipe NHT 

Menurut  Artzt & Newman dalam Trianto menyatakan bahwa 

dalam belajar koperatif siswa belajar bersama sebagai suatu tim 

dalam menyelesaikan tugas-tugas kelompok untuk mencapai 

tujuan bersama . Jadi, setiap anggota kelompok memiliki 

tanggung jawab yang sama untuk keberhasilan kelompoknya9 .  

Pembelajaran koperatif merupakan sebuah kelompok 

strategi pelajaran yang melibatkan siswa bekerja secara 

berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama 10. 

Apabila diperlihatkan secara seksama, maka pembelajaran 

kooperatif ini mempunyai ciri-ciri tertentu dibandingkan dengan 

model lainnya. Arends menyatakan bahwa pelajaran yang 

menggunakan pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut : 

1. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk 

menuntaskan materi belajar. 

2. Kelompok dibentuk dari siswa yang mempunyai kemampuan 

tinggi, sedang, rendah . 

3. Bila memungkinkan, anggota kelompok berasal dari ras, 

budaya, suku, jenis kelamin yang beragam. 
                                                           

8
  Muhibbin Syah, 2006, Psikologi Belajar, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 144 

9
 Trianto 2010, Mendesain Model Pembelajaran Inovatof – progresif. Jakarta : Kencana 

Hlm . 56 
10

 Ibid , Trianto , 2010, hlm 58 
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4. Penghargaan lebih berorientasi kepada kelompok dari pada 

individu11 . 

Numbered Head Together ( NHT ) atau penomoran 

berfikir bersama adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif 

yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan 

sebagai alternative terhadap struktur kelas tradisional. Numbered 

Head Together (NHT) pertama kali dikembangkan oleh Spenser 

Kagen untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah 

materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek 

pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. Dalam 

mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas , guru 

menggunakan langkah-langkah Numbered Head Together (NHT) 

ada empat fase, yaitu sebagai berikut : 

a. Fase 1 : Penomoran 

Dalam fase ini, guru membagi siswa kedalam keompok 3-5 

orang dan kepada setiap anggota kelompok diberi nomor 

antara 1 sampai 5. 

b. Fase 2 : Mengajukan Pertanyaan 

Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa . 

Pertanyaan dapat bervariasi. Pertanyaan dapat amat spesifik 

dan dalam bentuk tanya atau berbentuk arahan . 

c. Fase 3 : Berfikir Bersama  

                                                           
11

 Ibid, Trianto, 2010 , hlm. 65 – 66  
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Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan 

itu dan meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui 

jawaban tim. 

d. Fase 4 : Menjawab Guru memanggil suatu nomor tertentu, 

kemudian siswa yang nomornya sesuai mengacungkan 

tangannya dan mencoba untuk menjawab pertanyaan untuk 

seluruh siswa12 . Dengan demikian pembelajaran kooperatif 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dan 

belajar bersama-sama siswa yang berbeda latar belakangnya . 

F. Kajian Pustaka 

Skripsi Juariah , NIM, 08 03 139 Tahun 2011 dalam penelitiannya 

yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Melalui Strategi Pembelajaran Kooperatif 

Learning di Kelas V SD Negeri 2 Talang Cempedak . Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa setelah menetapkan strategi pembelajaran kooperatif 

learning dalam kisah sahabat Nabi, hasil belajar siswa meningkat dilihat 

dari hasil evaluasi siklus 1 yaitu 5 orang siswa telah tuntas ( 25%) dari 15 

siswa yang meningkat pada siklus 2 yaitu 19 siswa tuntas yang mendapat 

nilai 75 keatas ( 95%) dan hanya 1 orang yang belum tuntas ( 5%). Jika 

dipresentasekan kenaikan atau peningkatan hasil belajar siswa adalah 

(70%). 

Pada tahun 2010 Kusmawati mahasiswa IAIN Raden Fatah 

Palembang menulis skripsi dengan judul: Upaya Meningkatkan Hasil 

                                                           
12

 Ibid, Trianto, 20 , hlm 82-83 
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Belajar Siswa Kls II SDN 24 Palembang Terhadap Pemahaman Materi 

Asmaul Husna Melalui Metode Pembelajaran Kepala Bernomor di SDN 24 

Palembang. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah 

dilaksanakan, maka didapatkan suatu kesimpulan yaitu pembelajaran 

yang menerapkan metode kepala bernomor, memiliki dampak positif yang 

mampu meningkatkan kemampuan siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

PTK pada siklus 1 dari 65,5% menjadi 87,5% , setelah dilakukan siklus 2 

dapat meningkat lagi menjadi 100% pada siklus 3. )  

Skripsi Siti Aminah, NIM: 09 04 110 tahun 2013 dalam 

penelitiannya yang berjudul Upaya Meningkatkan Pengenalan Rasul Allah 

SWT Dengan Menggunakan Strategi Pembelajaran Jigsaw Pada Siswa 

Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Jihadiyah 1 Ilir Palembang. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa dimana kondisi awal sebelum 

perbaikan nilai rata-rata siswa 57.7, kemudian perbaikan pada siklus 1 

berubah menjadi 68.1, kemudian perbaikan pada siklus 2 naik menjadi 

77.9. jadi berdasarkan data tersebut maka dapat di katakana bahwa target 

tuntas belajar anak sudah mencapai nilai maksimal melebihi KKM yang 

ditentukan yaitu 70. 

Sedangkan penelitian saya lebih memfokuskan pada bahasan 

upaya meningkatkan hasil belajar siswa dalam Mata Pelajaran Pendidikan 

agama Islam materi akhlak Perilaku Nabi Ibrahin AS dan Nabi Ismail 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe NHT siswa kelas IV A SDN 

156 Palembang. 
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G. Metodologi Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah di SDN 156 Palembang, dengan 

pertimbangan bahwa penelitian tindakan kelas ini harus dilakukan 

di kelas dan sekolah dimana guru yang melakukan penelitian 

melaksanakan tugas. 

2. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai 

sampel dalam sebuah penelitian. Atau sering disebut populasi yakni 

keseluruhan subjek penelitian.13 Subjek dalam Penelitian ini adalah 

siswa kelas IV.A SDN 156 Palembang yang berjumlah 34 orang 

siswa.  

3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakana pada bulan  Februari, Maret dan 

April 2015 tahun 2015/2016 di semester II kelas IV.A. Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) ini adalah prasiklus, siklus 1 dan siklus 2. 

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Siswa yang digali adalah aktivitas belajar dan hasil belajar (tes) 

b. Guru yang digali tentang penerapan model cooperatif learning. 

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Data-data yang diperlukan penelitian ini adalah: 

                                                           
13

  Suharsimi Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian, Yogyakarta: Rineka Cipta, hal. 108 
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a. Observasi. Dilakukan oleh teman sejawat terhadap kegiatan 

pembelajaran baik tindakan yang dilakukan oleh guru maupun 

aktifitas belajar siswa 

b. Tes. Dilakukan guru untuk mengetahui peningkatan hasil 

belajar siswa. 

6.  Deskripsi Persiklus 

a.   Perencanaan   

Rencana tindakan yang akan dilaksanakan terhadap upaya 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam Mata Pelajaran 

Pendidikan agama Islam materi akhlak Nabi Ibrahim As dan 

Nabi Ismail As melalui model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

antara lain : 

1. Guru/Peneliti menyusun silabus berdasarkan kompetensi 

dasar mata pelajaran PAI bagian akhlaknya dengan materi  

akhlak Nabi Ibrahim As dan Nabi Ismail As kelas IV A yang 

tercantum dalam dalam standar isi. Dalam silabus 

dicantumkan nama sekolah, nama mata pelajaran, 

kelas/semester, standar kompetensi dan kompetensi dan 

kompetensi dasar, alokasi waktu, indikator, materi pokok , 

strategi pembelajaran, metode pembelajaran , sumber dan 

penilaian serta instrumennya . 

2.    Guru/Peneliti mengembangkan silabus menjadi Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan melaksanakannya 

sesuai dengan RPP yang telah disusun. 
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3. Menyiapkan instrument tes, tehnik ini dipergunakan untuk 

mendapatkan data tentang hasil belajar siswa. 

4.   Menyiapkan media, dalam hal ini media yang dipergunakan 

adalah gulungan-gulungan kertas kecil yang berbahan 

karton, di dalamnya sudah ditulis angka 1 sampai 6 sesuai 

dengan jumlah siswa dan berdasarkan kelompok masing-

masing yang sudah di beri nama. 

5. Menyiapkan pedoman observasi untuk siswa, lembar 

observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

partisipasi siswa (aktivitas siswa) dalam proses 

pembelajaran akhlak materi akhlak Nabi Ibrahim As dan 

Nabi Ismail As, dan implementasi model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT. 

6. Menyiapkan pedoman observasi untuk guru, Lembar 

observasi guru ini disusun untuk memantau perkembangan 

dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru/ 

peneliti. Penguasaan terhadap metode pembelajaran tipe 

numbered head together (NHT). 

b.   Pelaksanaan 

  Pelaksanaan ini dilakukan dengan beberapa tahapan, seperti 

yang diuraikan berikut ini : 

1. Kegiatan pendahuluan adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan seorang guru untuk mengkondisikan siswa dalam 

memulai proses pembelajaran di kelas, mulai dari mengajak 
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siswa membaca doa,  mengabsen siswa/siswi yang hadir 

dan yang tidak hadir, diteruskan dengan melakukan 

appersepsi  dan motivasi, sampai dengan menjelaskan 

tujuan pembelajaran yang akan dipelajari hari ini.  

2. Kegiatan inti adalah kegiatan dalam rangka pelaksanaan 

pembelajaran yang menekankan pada proses 

pembentukan pengalaman belajar peserta didik, 

menjelaskan kegiatan yang akan dialami siswa. dalam 

tahapan ini guru perlu menyampaikan kepada siswa 

tentang kegiatan-kegiatan belajar yang harus ditempuh, 

pembelajaran berorientasi pada siswa, guru sebagai 

fasilitator berupaya menyajikan bahan dengan strategi 

mengajar yang bervariasi. 

3. Kegiatan penutup adalah kegiatan akhir dari proses 

pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa, tetapi juga 

sebagai kegiatan penilaian hasil belajar siswa dan kegiatan 

tindak lanjut. Secara umum kegiatan akhir diantaranya: 

- Menyimpulkan  pelajaran dan kegiatan refleksi  

- Melaksanakan penilaian akhir (post Test) 

- Melaksanakan tindak lanjut pembelajaran 

- Membaca doa pulang. 
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c.   Observasi 

  Observasi adalah proses pengambilan data dalam 

penelitian dimana peneliti atau pengamat melihat situasi 

penelitian. Tehnik ini digunakan untuk mengamati dari dekat 

dalam upaya mencari dan menggali data melalui pengamatan 

secara langsung terhadap siswa dan guru yang diteliti. 

d. Refleksi  

  Refleksi adalah perbuatan merenung atau memikirkan  

sesuatu atau upaya evaluasi yang dilakukan oleh para 

kolaborator atau partisipan yang terkait dengan suatu PTK yang 

dilaksanakan. Refleksi ini dilakukan dengan kolaboratif, yaitu 

adanya diskusi terhadap berbagai masalah yang terjadi di kelas 

penelitian. Dengan demikian refleksi dapat ditentukan sesudah 

adanya implementasi tindakan dan hasil observasi. 

Berdasarkan refleksi ini pula suatu perbaikan tindakan 

selanjutnya ditentukan.. 

7.  Analisis Data 

Data yang dikumpulkan pada setiap kegiatan observasi dari 

pelaksanaan siklus penelitian dianalisis secara kualitatif dengan 

menggunakan tehnik untuk melihat kecenderungan yang terjadi 

dalam kegiatan pembelajaran . 

1. Hasil belajar dengan menggunakan nilai rata-rata ulangan 

harian kemudian dikategorikan tinggi, sedang dan rendah. 
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2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran akhlak dengan 

menganalisis tingkat keberhasilan implementasi tipe NHT 

kemudian dikategorikan tinggi, sedang, dan rendah. 

3. Implementasi pembelajaran kooperatif tipe NHT yang 

dilakukan oleh guru dalam proses belajar mengajar dengan 

menganalisis tingkat keberhasilannya, kemudian 

dikategorikan berhasil, kurang berhasil dan tidak berhasil. 

H. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah mengetahui secara keseluruhan isi dari 

proposal ini, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut : 

Bab I. Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian 

pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan . 

 Bab II. Landasan Teori yang berisikan tentang: 

1. Pengertian model pembelajaran kooperatif learning  

2. Perbedaan pembelajaran kooperatif dengan pembelajaran 

tradisional  

3. Tujuan  pembelajaran kooperatif  

4. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif   

5. Implikasi model pembelajaran kooperatif, langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif  

6. Kelebihan dan kelemahan pembelajaran kooperatif, model 

pembelajaran kooperatif tipe numbered head together (NHT).  

7. Teori  hasil belajar 
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 Bab III. Setting wilayah penelitian. Geografis dan historis, subjek 

penelitian, kondisi objektif sekolah,  keadaan guru dan tenaga administrasi 

keadaan sarana dan prasarana dan keadaan siswa . 

 Bab IV. Hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari uraian 

mengenai data yang diperoleh melalui Tes Formatif Pra-Tindakan, 

kemudian yang diperoleh melalui Perbaikan Siklus I dan Siklus II  serta 

pembahasan tersajinya peningkatan dan perbaikan melalui 2 siklus. 

 Bab  V. Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. 

 


