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ABSTRAK 
 

Kurang tepatnya pemilihan model serta metode menyebabkan siswa cepat 
merasa bosan dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga membuat motivasi 
belajar siswa menurun. Hal ini disebabkan karena masih banyak siswa yang bercanda 
pada saat guru menjelaskan materi pelajaran, adanya ketidakfokusan siswa 
dikarenakan keluar masuk kelas pada saat jam pelajaran berlangsung,  berbicara 
tidak penting bersama teman sebangku, dan adanya siswa yang sering melamun serta 
membuat kegaduhan dalam kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung. 
Dengan diterapkan model pembelajaran Cooperative Learning tipe Numberred 
Heads Together ini diharapkan siswa lebih termotivasi untuk mengikuti 
pembelajaran.  

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana motivasi belajar siswa 
kelas kontrol yang tidak diterapkan model pembelajaran Cooperative tipe Numberred 
Heads Together pada kelas XI mata pelajaran PAI di SMAN 5 Palembang?, 
Bagaimana motivasi belajar siswa kelas ekperimen yang diterapkan model 
pembelajaran Cooperative tipe Numberred Heads Together pada kelas XI mata 
pelajaran PAI di SMAN 5 Palembang?, Adakah perbedaan yang signifikan antara 
motivasi belajar siswa kelas eksperimen yang diterapkan model pembelajaran 
Cooperative tipe Nuemberred Heads Together dan motivasi belajar siswa kelas 
kontrol yang  tidak diterapkan model pembelajaran Cooperative tipe Numberred 
Heads Together pada kelas XI mata pelajaran PAI di SMAN 5 Palembang? 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
eksperimen (experimental method) yang menggunakan teknik post-test only control 
group design. Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 
teknik purposive sampling. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI di 
SMAN 5 Palembang, dengan sampel kelas XI IPA 3 dengan jumlah 34 siswa sebagai 
kelas kontrol yang tidak menggunakan model Numberred Heads Together dan  kelas 
XI IPA 4 dengan berjumlah 33 siswa sebagai kelas ekperimen  yang menggunakan  
model Numberred Heads Together. Teknik pengumpulan data  dilakukan dengan 
menggunakan metode observasi, angket, dokumentasi, dan wawancara Sedangkan 
teknik analisa data yang digunakan adalah analisa uji “t”. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa ada perbedaan yang 
signifikan antara motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI  pada eksperimen 
dan kelas kontrol.  Untuk menguji signifikansi motivasi belajar siswa pada kelas 
eksperimen dan kelas kontrol, digunakan rumus uji ”t” dan diperoleh t0 sebesar 9,90. 
Perhitungan t0 dengan membandingkan tt baik pada taraf signifikan 5% atau pada 
taraf signifikan 1% adalah: 2,00< 9,90 > 2,65. Dengan demikian, berarti Ha yang 
berbunyi bahwa Terdapat perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar siswa 
kelas eksperimen yang diterapkan model pembelajaran Cooperative tipe Numbrred 
Heads Together dan motivasi belajar siswa kelas kontrol yang tidak diterapkan 
model pembelajaran Cooperative tipe Numberred Heads Together pada mata 
pelajaran PAI kelas XI di SMAN 5 Palembang diterima dan hipotesis nihil (ditolak). 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan orang lain agar 

menjadi dewasa atau mencapai hidup atau pengidupan yang lebih tinggi.1Dalam 

kehidupan sehari hari pendidikan tidak terlepas dari proses pembelajaran. 

Pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan 

maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan.2Dalam 

hal ini, peran guru sangat diharapkan bisa menciptakan situasi pembelajaran yang 

mampu membuat siswa belajar secara aktif dan kreatif, bukan hanya sekedar 

menjadi pihak pasif yang hanya menerima saja. 

Seperti dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Nomor 20 tahun 2003, pasal 3 disebutkan bahwa  

Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini bertujuan untuk berkembangnya 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap,kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab.3 

 

Pembelajaran menurut Gagne bahwa istilah pembelajaran dapat diartikan 

sebagai perangkat acara peristiwa ekternal yang dirancang untuk mendukung 

terjadinya proses belajar yang sifatnya internal. Pengertian mengisyaratkan 
                                                           

1Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 2 
2 Sagala Syaiful, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 61 
3Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas, Undang-undang No 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: Bening, 2010), hlm. 17 
1 



bahwa pembelajaran merupakan proses yang sengaja direncanakan dan 

dirancang sedemikian rupa dalam rangka  memberikan  bantuan  bagi terjadinya  

proses belajar.4  

Sedangkan Mulkan memahami pembelajaran sebagai suatu aktifitas guna 

menciptakan kreaktivitas siswa. Dari pendapat ini dapat dikemukakan bahwa 

pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang diusahakan dengan tujuan agar 

orang ( misal guru, siswa) dapat melakukan aktifitas belajar.5 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan pendidikan yang mewarnai interaksi 

yang terjadi antara guru dan anak didik. Interaksi ini dilakukan, diarahkan untuk 

mencapai tujuan  tertentu  yang telah dirumuskan sebelum kegiatan dilakukan. 

Dalam interaksi ini guru dengan sadar merencanakan kegiatan  mengajarnya 

secara sistematis dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada.6 

Dengan demikian pembelajaran adalah suatu  rancangan yang dilakukan 

antara guru dan anak didik bertujuan diarahkan untuk mencapai tujuan dalam 

proses belajar mengajar.Belajar bukan hanya sekedar tahu, menguasai ilmu dan 

menghafal semua teori yang dihasilkan orang lain, tetapi belajar merupakan 

proses berpikir.  

Dalam kegiatan proses pembelajaran sangatla penting untuk dikaji karena 

kegiatan ini merupakan proses yang betul-betul dikuasai oleh seorang guru, erat 

kaitannya dengan tugas keseharian sebagai profesi yang meliputi mendidik, 

                                                           
4Nazarudin Rahman, Manajemen Pembelajaran (Implementasi Konsep, Karakterristik dan 

Metodelogi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum), (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2013), hlm. 
136 

5Ibid.,hlm. 137 
6Ismail Sukardi, Model-Model Pembelajaran Modern, (Palembang: Tunas Gemilang Press, 

2013), hlm. 11 



mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-

nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan 

keterampilan-keterampilan pada siswa. 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, telah diupayakan 

berbagai cara atau strategi oleh pemerintah. Upaya-upaya pemerintah tersebut 

sudah merambah hampir kesemua komponen pendidikan seperti penambahan 

jumlah buku-buku pelajaran, peningkatan kualitas guru, pembaharuan kurikulum 

dan peningkatan kualitas pembelajaran yang mencakup pembaharuan dalam 

model, metode, pendekatan dan media dalam proses pembelajaran. Salah satu 

upaya seorang guru untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah penggunaan 

model pembelajaran yang tepat dalam menyampaikan pesan- pesannya.  

Mengenai belajar dan cara penyampaiannya  dalam konsep Islam telah 

disebutkan dalam Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 125.7 

ääí÷Š $# 4’ n<Î) È≅‹Î6y™ y7 În/u‘ Ïπyϑ õ3Ït ø: $$Î/ Ïπsà Ïã öθyϑ ø9 $# uρ ÏπuΖ |¡pt ø: $# ( Ο ßγø9 Ï‰≈y_uρ  ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr& 4 ¨βÎ) y7 −/ u‘ uθèδ 
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Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang 

baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui 

tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” 

                                                           
7Al-Qur’an dan Terjemahan, Kementrian Agama RI, (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 
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Tersirat dalam surat An-Nahl ayat 125 di atas, menjelaskan tentang untuk 

melakukan pembelajaran dengan cara yang baik dan menggunakan 

menggunakan model pembelajaran yang baik juga sehingga pesan-pesan yang 

ingin di sampaikan dapat tersampaikan dengan baik pula. 

Model pembelajaran merupakan salah satu aspek yang memegang 

peranan penting dalam usaha untuk memperlancar tercapainya tujuan 

pengajaran. Sebagaimana yang dikatakan Hamza B. Uno, tujuan pembelajaran 

adalah salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan 

pembelajaran. Sebab segala kegiatan pembelajaran muaranya pada tercapainya 

tujuan tersebut.8 

Model pembelajaran merupakan pola yang di gunakan sebagai pedoman 

dalam merencanakan pengajaran di kelas. Menurut Arends, model pembelajaran 

mengacu pada pendekatan yang akan di gunakan, termasuk di dalamnya tujuan-

tujuan pembelajaran, taha-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan 

pembelajaran dan pengolaan kelas.9 Dalam proses belajar mengajar, guru 

mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing dan memberikan fasilitas 

belajar siswa untuk mencapai tujuan belajar. 10 Guru mempunyai tanggung 

jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kelas untuk membantu 

perkembangan siswa. Keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari 

kemempuan guru mengembangkan model-model pembelajaran yang berorientasi 

pada peningkatan intensitas keterlibatan siswa secara efektif di dalam proses 

                                                           
8 Hamza B. Uno, Perencanaan  Pembelajaran, ( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hlm 34 
9 Agus Suprijono, Cooperative  Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, ( Yogyakarta:  

Pustaka Pelajar 2014), hlm. 45 
10

 Slameto, Belajar dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhinya, ( Jakarta: Rineka Cipta, 
2005), hlm. 97 



pembelajaran. Penggunaan model pemelajaran yang tepat pada dasarnya 

bertujuan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang memungkinkan siswa 

dapat belajar secara aktif dan menyenangkan sehingga siswa dapat meraih hasil 

belajar dan prestasi yang optimal. 

Model pembelajaran cooperative learning tipe Number Head Together 

merupakan suatu model yang dapat membantu siswa dalam mengembangkan  

pemahaman dan sikapnya dalam mengerjakan tugas secara bersama-sama yang 

diberikan oleh guru dalam waktu yang bersamaan sehingga di antara sesama 

kelompok mampu meningkatkan motivasi, produktifitas dan perolehan belajar.  

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an tentang pentingnya kerja 

sama dan tolong menolong dalam melakukan sesuatu pekerjaan dalam  surat Al- 

Maidah ayat 2 sebagai berikut:  
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Artinya :  “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah Amat berat siksa-Nya.”  (Al-Maidah : 2).11 

Ayat di atas menjelaskan tentang penting dalam melakukan sesuatu itu 

dengan bekerja sama atau saling tolong menolong terutama dalam hal kebaikan, 

begitu juga dalam belajar perlu bekerja sama supaya tercapai tujuan yang di 

                                                           
11 Al-Qur’an dan Terjemahan, Op. Cit., hlm.  85 



inginkan. Dalam hal itu pembelajaran cooperative yang berkarakteristik 

pembelajaran secara bersama-sama dalam  kelompok untuk  dalam memahami 

pelajaran. 

Dari observasi yang dilakukan di lapangan pada tanggal 26 November 

2015. Dalam proses pebelajaran yang dilaksanakan oleh guru Pendidikan Agama 

Islam di SMA 5 Palembang cenderung menggunakan model pembelajaran yang 

konvensional dalam setiap materi Pendidikan Agama Islam, sehingga siswa 

cenderung bosan dalam proses belajar yang menggunakan model pembelajaran 

yang tidak berpariasi sehingga siswa kurang termotivasi dalam belajar. Guru 

menganggap semua siswa sama dapat meyerap pelajaran yang di sampaikannya, 

tanpa melihat karakteristik dan gaya belajar siswa sebelum mengajar karena 

menganggap semua siswa baik dalam kesiapan, kemapuan dan keterampilannya 

sama dalam belajar akibatnya guru menggunakan model pembelajaran yang 

sifatnya monoton, siswa hanya di suru memperhatikan, mencatat dan menghapal 

sehingga proses pembelajaran hanya berpusat dari guru. Sehingga menyebabkan 

sebagian siswa merasa cepat bosan dengan apa yang di sampaikan guru di kelas, 

tidak aktif dan komunikatif dalam belajar, tidak fokus pada meteri yang di 

ajarkan sehingga menimbulkan kurangnya motivasi siswa dalam belajar, hasil 

belajar siswa menjadi rendah dan belum optimal.  

Sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan guru mata pelajaran 

PAI yaitu Ahmad Fanani S.Pd.I yang mengatakan bahwa perlu adanya suatu 

model pembelajaran yang bisa membuat siswa tertarik dan meyenangkan serta 



dapat bekerja sama dalam kelompok tanpa membeda-bedakan individual dalam 

proses belajarnya.  

Salah satu model pembelajaran cooperative yang menarik adalah tipe 

Numberred Head Together yang merupakan model pembelajaran yang 

menerapkan gabungan dari dua hal yaitu belajar dengan kemampuan masing-

masing individu dan belajar kelompok pembelajaran, dengan cara membentuk 

kelompok-kelompok belajar kecil yang heterogen terdiri dari 4-5 siswa setiap 

kelompoknya. 

Setelah diimplementasikan model pembelajaran cooperative tipe 

Numberred Head Together dalam proses pembelajaran diharapkan materi yang 

disampaikan akan lebih mudah dipahami oleh siswa, siswa juga merasa senang 

dan antusias selama proses pembelajaran berlangsung khususnya pada 

pembelajaran PAI. Sehingga dapat menyelesaikan masalah yang diberikan. 

terjadinya interaksi dengan kelompok dapat melatih siswa bertanggung jawab 

dan menerima anggota kelompok lain yang berkemampuan dan berlatar 

belakang yang berbeda. Siswa bertanggung jawab memberi penjelasan kepada 

temannya sebagai anggota kelompok belajar. Kerjasama antar anggota dengan 

kelompok akan tercipta, karena siswa merasa bahwa keberhasilan kelompok 

ditentukan oleh masing-masing anggota untuk mnyelesaikan tugas yang 

diberikan. Setelah tumbuh motivasi untuk belajar yang disebabkan oleh 

pengaruh kerja kelompok maka kemampuan belajar akan berkembang, dan 

prestasi belajar akan menjadi lebih baik.  



Dengan memperhatikan kelebihan model pembelajaran Numberred Head 

Together  dan Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : “PENERAPAN MODEL 

PEMBELAJARAN COOPERATIVE TIPE NUMBERRED HEADS 

TOGETHER DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI  BELAJAR SISWA 

PADA MATA PELAJARAN PAI KELAS XI SMA NEGERI 5 

PALEMBANG”  

 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah bertujuan untuk menemukan berbagai permasalahan 

yang memungkinkan  muncul dari pokok masalah atau topik yang sedang akan 

penulis bahas, maka dari itu masalah yang sudah terindefikasi diantaranya: 

1. Guru Pendidikan Agama Islam menggunakan model pembelajaran yang 

cenderung monoton (ceramah) pada setiap pelaksanaan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

2. Kurang aktif nya siswa dalam mengikuti mata pelajaran PAI karena 

pembelajaran masih berpusat pada guru. 

3. Kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti peelajaran PAI di sekolah  

4. Hasil belajar yang kurang maksimal, setelah dilakukan evaluasi oleh guru mata 

pelajaran PAI. 

C. Batasan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

ditemukan dan supaya terarahnya penelitian ini maka diperlukan batasan masalah 



pada persoalan yaitu: penerapan model pembelajaran Cooperative tipe Numberred 

Head Together dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

PAI kelas XI di SMA 5 Palembang. Adapun materi yang sampaikan pada 

penelitian ini yaitu Toleransi dan kerukunan. 

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang tersebut di atas maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana motivasi belajar siswa kelas kontrol yang tidak diterapkaan model 

pembelajaran Cooperative tipe Numberred Head Together pada kelas XI mata 

pelajaran PAI di SMA Negeri 5 Palembang? 

2. Bagaimana motivasi belajar siswa pada kelas ekperimen yang  diterapkan 

model pembelajaran Cooperative tipe Numberred Head Together pada kelas 

XI mata pelajaran PAI di SMA Negeri 5 Palembang? 

3. Adakah perbedaan antara motivasi belajar siswa pada kelas eksperimen yang 

diterapkan model pembelajaran Cooperative tipe Numberred Heads Together 

dan motivasi belajar siswa pada kelas kontrol yang tidak diterapkan model 

pembelajaran Cooperative tipe Numberred Heads Together pada kelas XI mata 

pelajaran PAI di SMA Negeri 5 palembang? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui motivasi belajar siswa pada kelas kontrol kelas yang 

tidak diterapkan Model Pembelajaran cooperative tipe Numberred Head 

Together pada mata pelajaran PAI kelas XI di SMA 5 Palembang.  



b. Untuk mengetahui bagaimana motivasi belajar siswa kelas eksperimen 

yang diterapkan Model Pembelajaran cooperative tipe Numberred Head 

Together pada mata pelajaran PAI kelas XI  di SMA Negeri 5 Palembang. 

c. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara motivasi belajar siswa 

pada kelas eksperimen yang diterapkan model pembelajaran Cooperative 

tipe Numberred Heads Together dan motivasi belajar siswa pada kelas 

kontrol yang tidak diterapkan model pembelajaran Cooperative tipe 

Numberred Heads Together pada kelas XI mata pelajaran PAI di SMA 

Negeri 5 Palembang. 

2. Kegunaan Penelitian. 

a. Secara teoritis, diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan dan 

memperkaya pengetahuan dibidang pendidikan khususnya mengenai 

model pembelajaran, baik yang bersifat cooperative dan active learning 

pada mata pelajaran PAI 

b. Secara praktis, sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi guru di 

SMA Negeri 5 Palembang dalam pemilihan model pembelajaran untuk 

diaplikasikan  dalam proses pembelajaran. Bagi penulis sendiri yaitu untuk 

menambah wawasan dan pengalaman dalam menerapkan model 

pembelajaran yang menarik bagi siswa. 

F. Tijauan Kepustakaan 

Terdapat beberapa kajian pustaka sebagai acuan pada kerangka berpikir 

dan sebagai sumber informasi penelitian yang pernah dilakukan. Beberapa kajian 

pustaka tersebut diantaranya adalah: 



Hartati dalam skripsinya, “ Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Tentang Kelipatan Bilangan Dengan Menggunakan Model Pembelajaran 

Kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) Pada Mata Pelajaran 

Matematika kelas IV MI.Quraniah 3 Palembang”.12Dalam penelitian diatas 

terdapat perbedaan dan kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, 

persamaannya yaitu: dalam upaya peningkatan hasil belajar penelitian tersebut 

menggunakan model pembelajaran cooperative tipe Numbered Heads Together 

(NHT) sedangkang, perbedaannya penulis ingin melihat motivasi belajar siswa 

setelah diterapkan model pembelajaran NHT. Kemudian, dari segi lokasi 

penelitian dan pelajaran yang di ambil dalam penelitianya pun berbeda yang di 

digunakan dalam penelitian diatas adalah mata pelajaran MTK sedangkan penulis 

melilih mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Lidia Khandau dalam skripsinya, “Pengaruh Penerapan Metode 

Pembelajaran Numbered Heads Together (Kepalah Bernomor) terhadap Hasil 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Biologi Kelas XI IPA di MAN Pangkalan 

Balai”. 13 Dalam penelitian di atas terdapat perbedaan dan kesamaan dengan 

penelitian yang akan penulis lakukan, persamaannya yaitu: dalam penerapan 

pembelajaran penelitian tersebut menggunakan metode Numbered Heads 

Together untuk mencari pengaruh terhadap hasil siswa, sedangkan perbedaannya 

adalah terletak pada mata pelajaran yang akan di terapkan model pembelajaran 

                                                           
12Hartati, Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Tentang Kelipatan Bilangan Dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) Pada Mata 
Pelajaran Matematika kelas IV MI.Quraniah 3 Palembang, (Palembang: Kepustakaan UIN Raden 
Fatah Palembang, 2014) 

13Lidia Khandau, Pangaruh Penerapan Metode Pembelajaran Numbered Heads Together 
(Kepala bernomor) Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Biologi Kelas XI IPA di 
MAN Pangkalan Balai, (Palembang: Kepustakaan UIN Raden Fatah Palembang, 2014) 



tersebut, kemudian dari letak ataupun lokasi penelitiannya pun berbeda disini 

penulis mencoba meneliti di sekolah SMA 5 Palembang sedangkan penelitian di 

atas dilakukan di MAN Pangkalan Balai. 

Amir Hamzah dalam skripsinya, “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Kelas IV Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Melaluli Metode 

Numbered Heads Together di Madrasah Ibtidaiyah Azizan Palembang “.14 Dalam 

penelitian yang dilakukan Amir Hamzah mempunyai persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, persamaanya yaitu terletak pada 

model yang dipakai dalam penelitian yang akan penulis gunakan yaitu 

menggunakan model pembelajaran Numbered Heads Together, sedangkan 

perbedaanya terletak pada lokasi penelitian dan mata pelajaran yang di ambil 

dalam penelitian tersebut dimana penelitian yang akan peneliti lakukan pada mata 

pelajaran PAI sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Amir Hamzah tersebut 

dilakukan pada mata pelajaran IPS di Madrasah Ibtidaiyah Azizan Palembang. 

G. Landasan Teori 

1. Model Pembelajaran Cooperative Learning 
 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia model adalah bentuk metode, 

bentuk rupa, bentuk contoh.15Secara umum istilah model diartikan sebagai 

kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam 

                                                           
14Amir Hamzah, Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV Pada Mata Pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial Melaluli Metode Numbered Heads Together di Madrasah Ibtidaiyah Azizan 
Palembang, (Palembang: Kepustakaan UIN Raden Fatah Palembang, 2015) 

15Burhani MS dan Hasbi Lawrens, Kamus Ilmiah Populer, (Jombang: Lintas Media), hlm. 
441 



melakukan suatu kegiatan.16Model pembelajaran adalah bentuk atau tipe 

kegiatan pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan bahan ajar oleh 

guru kepada siswa.17 Model pembelajaran adalah tipe pembelajaran yang 

mengandung konsep-konsep teoritis tentang metode dan strategi pembelajaran. 

Dengan itu Kemp menyatakan didalam bukunya Ngalimun bahwa istilah 

stategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan 

guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif 

dan efisien.18 

Soekanto, dkk mengemukakan maksud dari model pembelajaran 

adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu 

dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran 

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar 

mengajar.19 

Didalam model pembelajaran terdapat unsur: (1) filosofi atau teori 
yang menjadi landasan atau ruh dari teoritis dan praktis sebuah metode 
pembelajaran; (2)rumusan teoritis metode pembelajaran; dan (3) prosedur 
praktis penerapan metode pembelajaran. Dengan kata lain dapat disebutkan 
bahwa strategi adalah bagian metode, dan metode adalah bagian dari  model 
pembelajaran. Dengan kata lain model pembelajaran adalah tife kegiatan 
pembelajaran yang mengandung konsep-konsep teoritis tentang metode dan 
strategi pembelajaran.20 

 

                                                           
16Kasinyo Harto, Desain Pembelajaran Agama Islam Untuk Sekolah dan Madrasah, (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 12 
17Ismail Sukardi, Model dan Metode Pembelajaran Modern: Suatu Pengantar, (Palembang: 

Tunas Bangsa, 2011), hlm. 17 
18Ngalimun, Strategi dan Model Pembelajaran, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 

5 
19Ibid., hlm. 8 
20Rusman, Manajemen Kurikulum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 223 



Cooperative learning berasal dari kata Cooperative yang artinya 

mengerjakan sesuatu secara bersama- sama dengan saling membantu satu sama 

lain sebagai satu kelompok atau satu tim. Slavin mengemukakan: “ in 

cooperative learning methods, students work together on four member team to 

master material initially presented by the teacher”. Dari uraian tersebut dapat 

dikemukakan bahwa cooperative learning adalah suatu model pembelajaran 

yang saat ini banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar 

yang berpusat pada siswa, terutama untuk mengatasi masalah permasalahan 

yang ditemukan guru untuk mengaktifkan siswa, yang tidak dapat bekerja sama 

dengan orang lain, siswa yang agresif dan tidak peduli terhadap yang lain. 

Model pembelajaran ini telah terbukti dapat dipergunakan dalam berbagai mata 

pelajaran dan berbagai usia. 

2. Model Pembelajaran Cooperative Learning tipe Numbered Heads Together 

a. Pengertian Model Pembelajaran cooperative tipe Numbered Heads Together 

Numberred Head Together merupakan suatu model pembelajaran 

berkelompok yang setiap anggota kelompoknya bertanggung jawab atas tugas 

kelompoknya, sehingga tidak ada pemisah antara siswa yang satu dengan siswa 

yang lain dalam satu kelompok untuk saling memberi dan menerima antara 

satu dengan yang lainnya.21 

Menurut Slavin, metode yang diperkenalkan oleh Spencer Kagen 

(1995), kemudian dikembangkan oleh Russ Frank ini cocok untuk memastikan 

akuntabilitas individual dalam diskusi kelompok. Pada dasarnya,  NHT 

                                                           
21Aris Sholimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2014), hlm. 108 



merupakan varian dari diskusi kelompok. Pertama-tama guru meminta siswa 

untuk duduk berkelompok-kelompok. Masing-masing anggota diberi nomor. 

Setelah selesai, guru memanggil nomor untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya. Guru tidak memberitahukan nomor berapa yang akan 

mempresentasikan selanjutnya. Begitu seterusnya sehingga nomor semuanya 

terpanggil.22 

Model Numbered Head Togetrher (NHT) atau penomoran berpikir 

bersama adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang 

memengaruhi pola interaksi siswa sebagai alternatif terhadap sumber struktur 

kelas tradisional. Pembelajaran ini pertama kali diperkenalkan oleh Spenser 

Kagen (1995), untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam pemahaman mereka 

terhadap isi pelajaran.23 Pembelajaran cooperative tipe NHT merupakan salah 

satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan pada struktur khusus yang 

dirancang untuk mempengaruhi penguasaan akademik. 

Sedangkan menurut Ngalimun dalam bukunya NHT adalah salah satu 

tipe dari pembelajaran kooperatif dengan sintaks: pengarahan, membuat 

kelompok heterogen dan tiap siswa memiliki nomor tertentu, berikan persoalan 

materi bahan ajar (untuk tiap kelompok sama tapi untuk tiap siswa tidak sama 

sesuai dengan nomor siswa, tiap siswa dengan nomor sama mendapat tugas 

                                                           
22Miftahul huda, Cooperative Learning, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 130 
23Hamdayama, Jumantta, Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter, (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 175 



yang sama) kemudian kerja kelompok, presentasi kelompok dengan nomor 

siswa yang sama sesuai tugas masing-masing sehingga terjadi diskusi.24 

b. Langkahi-langkah Model Pembelajaran Numbered Heads Together 

Langkah- langkah dalam pelaksanaan Kooperatif tipe NHT adalah:25 

1) Persiapan  
Memulai model pembelajaran ini, guru harus mempersiapkan rancangan 
pelajaran yang sesuai dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

2) Membagi kelompok   
Kelompok yang dibentuk, harus sesuai dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe NHT, yakni beberapa kelompok yang beranggotakan 3-5 
orang siswa. Kemudian menomori serta memberi nama setiap kelompok. 
Usahakan masing-masing kelompok dari beragam karakter anak. 

3) Lengkapi  
setiap kelompok dengan buku panduan agar memudahkan mereka dalam 
mengerjakan perintah yang diberikan. 

4) Memulai diskusi 
Mulailah memberikan tugas kepada siswa. Dan dalam kerja kelompok 
tersebut, pastikan semua mengerti dengan pertanyaan serta jawaban yang 
hendak diberikan. 

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

6) Mengakhiri dengan kesimpulan 
Guru bersama menyimpulkan jawaban akhir dari semua pertanyaan yang 
telah didiskusikan tadi. 

 
c. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Numbered Heads Together 

Kelebihan Numberred Heads Together (NHT) sebagai berikut:26 

1) Dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 
2) Mampu memperdalam pemahaman siswa 
3) Melatih tanggung jawab siswa 
4) Menyenangkan siswa belajar 
5) Mengembangkan rasa ingin tahu  siswa 
6) Meningkatkan rasa percaya diri siswa 
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7) Mengembangkan rasa saling memiliki dan kerjasama 
8) Menghilangkan kesenjangan antara siswa yang pintar dengan tidak    pintar 
9) Tercipta suasana gembira dalam belajar. Dengan demikian meskipun  saat 

pelajaran menepati jam terakhir, siswa tetap antusias belajar. 
 

Sedangkan kekurangan dalam model pembelajaran Numberred Heads 

Together (NHT) adalah. 

1) Ada siswa yang takut diintimidasi bila memberi nilai jelek kepada 
anggotanya (bila kenyataannya siswa lain kurang mampu menguasai 
materi). 

2) Ada siswa yang mengambil jalan pintas dengan meminta tolong pada 
temannya untuk mencarikan jawabannya. Solusinya mengurangi poin pada 
siswa yang membantu dan di bantu 

3) Apabila pada satu nomor kurang maksimal mengerjakan tugasnya, tentu 
saja mempengaruhi pekerjaan pemilik tugas lain pada nomor selanjutnya. 

 
3. Motivasi Belajar  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia motivasi yaitu dorongan yang 

timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu 

tindakan dengan tujuan tertentu.27 

Menurut istilah Motivasi berasal dari kata yang dapat diartikan sebagai 

kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut 

bertindak atau berbuat.28 

Menurut Mc. Donald, yang dikutip oleh Sadirman A.m menyatakan  

motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan 

munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.29 

Menurut Hoy dan Miskel mengemukakan bahwa, “motivasi dapat 

didefinisikan sebagai kekuatan-kekuatan yang kompleks, dorongan-dorongan, 
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kebutuhan-kebutuhan, pernyataan-pernyataan ketegangan (tension states), atau 

mekanisme-mekanisme lainnya yang memulai dan menjaga kegiatan-kegiatan 

yang diinginkan ke arah pencapaian tujuan-tujuan personal”.30 

Dapat disimpulkan dari pendapat di atas,  motivasi dan belajar 

merupakan dua hal yang saling mempengaruhi, belajar adalah perubahan tingkah 

laku secara relatif permanen dan secara potensial terjadi sebagai hasil dari praktik 

atau penguatan yang dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. 

4. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

menyiapkan siswa dalam menyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan 

ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan.31 

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, 

bertakwa berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber 

utamanya kitab suci Al-Qur’an dan Al- Hadits, melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran latihan, serta penggunaan pengalaman.32 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan Pendidikan Agama 

Islam adalah proses perubahan tingkah laku yang terjadi pada individu setelah 

mendapatkan pengajaran atau bimbingan sehingga dapat dengan mudah ia 

mengarahkan kehidupannya di masa yang akan datang, serta bertujuan 
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menghasilkan orang-orang beragama, dengan demikian pendidikan agama perlu 

di arahkan ke arah pendidikan moral dan karakter. 

H. Variabel Penelitian 

Dalam suatu penelitian eksperimen, sukardi membedakan variabel 

menjadi dua yaitu (1) variabel X (Bebas), biasanya merupakan variabel yang 

dimanipulasi secara sistematis, (2) variabel Y (Terikat), yakni variabel yang 

diukur akibat adanya manipulasi pada variabel bebas.33  Berdasarkan pendapat 

diatas variabel penelitian ini terdiri dari: 

1. Variabel X (Bebas) : penerapan model pembelajaraan cooperative tipe 

Numberred Head Together 

2. Variabel Y (Terikat) : Motivasi belajar siswa. 

Skema Variabel 

 

 

 

 

I.  Definisi Operasional  

Definisi operasional merupakan definisi yang didasarkan atas sifat-sifat 

hal yang didefinisikan serta dapat diamati.34 Kedudukan definisi operasional 

dalam suatu penelitian sangat penting, karena dengan adanya definisi akan 

mempermudah pembaca dan penulis itu sendiri dalam memberikan gambaran atau 

batasan tentang pembahasan dari masing-masing variabel. 
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Variabel X(bebas) 

Penerapan Model Numberred 
Heads Together 

Variabel Y ( terikat ) 

Motivasi belajar siswa 



Penerapan berasal dari kata terap yang mendapat imbuhan Pe-an yang 

artinya proses cara, perbuatan menerapkan atau mempraktekan.35 Model 

pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 

membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang), merancang 

bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atu yang lain. 

Model pembelajaran Numbered Head Together  atau kepala bernomor 

merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang pertama kali 

dikembangkan oleh Spencer Kagen dimana dalam model ini melibatkan lebih 

banyak siswa  dan saling bekerjasama satu sama lain Model Numbered Head 

Togetrher (NHT) merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang 

memengaruhi pola interaksi siswa sebagai alternatif terhadap sumber struktur 

kelas tradisional.  

Menurut Hoy dan Miskel mengemukakan bahwa, “motivasi dapat 

didefinisikan sebagai kekuatan-kekuatan yang kompleks, dorongan-dorongan, 

kebutuhan-kebutuhan, pernyataan-pernyataan ketegangan (tension states), atau 

mekanisme-mekanisme lainnya yang memulai dan menjaga kegiatan-kegiatan 

yang diinginkan ke arah pencapaian tujuan-tujuan personal”.36 

 Motivasi belajar adalah suatu kekuatan yang merupakan dorongan 

individu untuk melakukan sesuatu yang diinginkan dalam proses interaksi dengan 

perubahan dapat berupa suatu hasil baru ataupun penyempurnaan terhadap hasil 

yang telah diperoleh. 
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Materi pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah salah satu mata 

pelajaran yang mempunyai pokok bahasan dan sub pokok bahasan materi 

Pendidikan Agama Islam. yang bersumber dari Al-Qur’an yang harus difahami, 

diyakini, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan umat Islam yaitu Fikih, 

Aqidah, Akhlak, Al-Qur’an Hadist dan Sejarah Kebudayaan Islam. 

J. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara atau dugaan sementara 

terhadap suatu persoalan untuk membuktikan benar tidaknya dugaan tersebut. 

Perlu diadakan penelitian terlebih dahulu. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ha : Terdapat perdedaan yang signifikan antara motivasi belajar siswa kelas 

eksperimen yang diterapkan model Pembelajaran Cooperative tipe 

Numberred Heads Together dan motivasi belajar siswa kelas kontrol yang 

tidak diterapkan model pembelajaran Cooperative tipe Numberred Head 

Together pada mata pelajaran PAI kelas XI di SMA Negeri 5 Palembang.  

Ho : Tidak terdapat perdedaan yang signifikan antara motivasi belajar siswa kelas 

eksperimen yang diterapkan model Pembelajaran Cooperative tipe 

Numberred Heads Together dan motivasi belajar siswa kelas kontrol yang 

tidak diterapkan model pembelajaran Cooperative tipe Numberred Head 

Together pada mata pelajaran PAI kelas XI di SMA Negeri 5 Palembang. 

K.  Metodelogi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen (Exaperimental Method) 

dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian eksperimen 



adalah penelitian yang digunakan untuk mencari treatment (pelakuan 

tertenttu).37 Penelitian eksperimen yang peneliti lakukan disini adalah 

penelitian yang melakukan perbandingan antara kelas yang menggunakan 

model Numberred Heads Together terhadap motivasi belajar siswa (kelas 

eksperimen) dan kelas yang tidak menggunakan model Numbered Heads 

Together terhadap motivasi belajar siswa (kelas kontrol). 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. 

Pendekatan kuntitatif merupakan pendekatan penelitian yang memungkinkan 

dilakukannya pencatatan dan hasil penelitian dalam bentuk angka-angka 

sehingga memudahkan analisis dan penafsiran dengan menggunakan 

perhitungan-perhitungan statistik.38 Jadi dengan menggunakan penelitian 

kuantitaif memungkinkan dilakukannya pencatatan dari  hasil penelitian ini 

secara  nyata dalam bentuk angka-angka. 

3. Design Penelitian  

Penelitian eksperimen adalah untuk menyelidiki kemungkinan saling 

berhubungan sebab akibat dengan cara mengenakan kepada satu atau lebih 

kelompok eksperimen/kelompok perlakuan dan membandingkan hasilnya 

dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenai perlakuan.39 Hasil 

penelitian ini adalah rancangan eksperimen yang menggunakan  design Post-

tes only control group design, dimana dalam rancangan design ini terdapat dua 

kelompok, kelompok  pertama diberi perlakuan  (X) dan kelompok kedua yang 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R & D, ( Bandung : Alfabeta, 2013 ), hlm. 6 

38 Ibid., hlm. 38 
39 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), hlm. 88. 



lain tidak. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperiment dan 

kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol.40 Untuk lebih 

jelasnya design penelitian ini dapat dilihat dibawah ini: 

 

Post-tes only control group design 

E O1 X O2 

K O3  O4 

 

Keterangan: 

O1 dan O2   : Tes akhir untuk melihat kemampuan siswa pada kelas 

Eksperimen. 

X                  :  Penggunaan model pembelajaran Numberred Heads 

Together 

O3 dan O4       : Tes akhir untuk melihat kemampuan siswa pada kelas Kontrol 

E               : Kelas eksperimen, yaitu kelas yang diterapkan model  

Numberred Heads Together 

K               : Kelas Kontrol yaitu kelas yang tidak diterapkan model 

Numberred Heads Together. 

 

 

4. Populasi dan sampel penelitian 

a. Populasi 
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Populasi merupakan universum, dimana universum itu dapat 

berupa orang, benda atau wilayah yang ingin diketahui oleh peneliti.41 

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki 

karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti.42 Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 5  Palembang 

dengan jumlah siswa sebagai berikut: 

Tabel. 1 
Jumlah populasi 

No  Kelas L P Jumlah 
1 XI IPA 1 21 13 34 
2 XI IPA 2 12 22 34 
3 XI IPA 3 13 21 34 
4 XI IPA 4 16 17 33 
5 XI IPA 5 12 20 32 
6 XI IPA 6 14 18 32 
7 XI IPS 1 11 15 26 
8 XI IPS 2 13 12 25 
9 XI IPS 3 10 16 26 
Jumlah kelas XI 

IPA+IPS 
122 154 276 

Sumber: Data dari Tata Usaha  SMA Negeri 5 Palembang tahun 2015-

2016 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.43 Adapun sampel dalam penelitian ini adalah kelas XI 

IPA 3 sebagai kelas kontrol dan kelas XI IPA 4 sebagai kelas eksperimen 
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yang diambil secara random sampling.44 dari keseluruhan kelas XI SMA 5 

Palembang yang jumlah seluru sampel adalah 67 siswa. 

Tabel. 2 
Jumlah sampel 

Kelas 
JenisKelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

XI IPA. 3 13 21 34 

XI IPA. 4 16 17 33 

Jumlah  67 
       Sumber: Data dari Tata Usaha SMAN 5 Palembang  tahun 2015-2016 

5. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, data kualitatif 

dan data kuantitaif. 

1) Jenis data kualitatif adalah data yang menjelaskan dan menguraikan 

dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang berkenaan dengan keadaan 

umum lokasi di SMA Negeri 5 Palembang. yang di dapat dari hasil 

wawancara dan observasi. 

2) Jenis data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka atau 

jumlah seperti data skor hasil  tes. Data ini diperoleh dari skor siswa 

dalam menggerjakan Post-test  yang telah diberikan kepada siswa. 

b. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

                                                           
44Juliansyah Noor, Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group: 2014), hlm. 151 



1) Sumber data primer, yaitu data statistik yang diperoleh atau bersumber 

dari tangan pertama.45Sumber data primer dapat diperoleh dari siswa dan 

guru yang ada di SMAN 5 Palembang.  

2) Sumber data sekunder, yaitu  data statistik yang diperoleh atau bersumber 

dari tangan ke dua.46 Adapun sumber data sekunder diperoleh dari kepala 

sekolah, arsip-arsip yang tesimpan di sekolah. Meliputi tentang gambaran 

umum SMAN 5 Palembang, sejarah berdirinya, jumlah siswa, sarana dan 

prasarana pendidikan, serta hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan 

yang diteliti. 

6. Teknik Pengumpulan data 

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu: 

a. Observasi  

Secara umum, observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan 

keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang 

dijadikan sasaran pengamatan. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu observasi nonsistematis dan observasi sistematis. Observasi 

nonsistematis dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan 

instrumen pengamatan dan observasi sistematis yaitu observasi yang 

dilakukan oleh pengamat dengan mengunakan instrumen pengamatan.47 
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Adapun metode observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini 

untuk mengetahui keadaan objek secara langsung serta keadaan wilayah, 

letak geografis, keadaan sarana dan prasarana serta kondisi pada 

pelaksanaan pembelajaran di SMA Negeri 5 Palembang. Disamping itu, 

observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan dikelas selama kegiatan 

pembelajaran. Kegiatan yang diamati meliputi aktivitas peneliti sebagai 

pengajar dan siswa dalam pembelajaran. Observasi dilakukan dengan 

menggunakan lembar  observasi 

b. Angket 

Angket atau kuesioner adalah suatu alat pengumpul informasi dengan 

cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara 

tertulis pula oleh responden.48Dalam penelitian ini, instrumen pengumpulan 

data berupa angket yang dipergunakan untuk mengukur model pembelajaran 

cooperative tipe Numberred Head Together dalam pembelajaran PAI kelas 

XI di SMA Negeri 5 Palembang, dan apakah ada perbedaan antara 

kelompok eksperimen yang menggunakan model pembelajaran cooperative 

tipe Numberred Head Together, dengan kelompok kontrol, yang tidak 

menggunakan model pembelajaran cooperative tipe Numberred Head 

Together dalam pembelajaran PAI kelas XI di SMA Negeri 5 Palembang. 

c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang historis dan goegrafis SMA 5 Palembang, 

                                                           
48Margono, Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2012), hlm. 167 



keadaan guru, sarana dan prasarana, keadaan siswa dan hal-hal yang 

berkaitan dengan permasalahan  penelitian ini. 

d. Wawancara  

Wawancara proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka dan mendengarkan 

secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang 

bersangkutan masalah penelitian di SMA Negeri 5 Palembang. Metode 

wawancara ini dilakukan kepada guru mata pelajaran PAI untuk memuat 

informasi-informasi yang mengenai proses pembelajaran PAI di SMA 

Negeri 5 Palembang 

7. Teknik Analisis Data. 

Rumus untuk mencari “t” atau �� dalam keadaan dua sampel yang kita 

teliti merupakan sampel besar (N lebih dari 30), sedangkan kedua sampel yang 

satu sama lain tidak mempunyai hubungan, adalah sebagai berikut:49 

 

�� = 
�������	��	� 

Langkah perhitungannya  adalah: 

a. Mencari Mean variabel X (Variabel I), menggunakan  rumus: 


� = 
� + i ∑����� � 
b. Mencari Mean variabel Y (Variabel II) menggunakan  rumus: 


� = 
� + i �∑����� � 
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c. Mencari Standar Deviasi variabel X menggunakan rumus: 

��� = i �∑������ − ∑����� �� 
d. Mencari Standar Deviasi variabel Y menggunakan rumus: 

��� = i �∑������ − �∑����� �
�
 

e. Mencari Standard Error Mean variabel X menggunakan rumus: 

���� = 
��� ���!  

f. Mencari Standard Error Mean variabel Y menggunakan rumus: 

���� = 
��� ���! 

g. Mencari Standard Error perbedaan Mean variabel X dan Mean variable Y 

dengan menggunakan rumus: 

������� = ������ +	����� 
h. Mencari	�� dengan menggunakan rumus: 

�� = 
�������	��	� 

L. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan mudah dalam pencapaian 

tujuan bahasan ini di bagi atas beberapa bab, dan masing-masing bab akan dibagi 

atas beberapa sub bab. Adapun sistemaika penulisannya adalah sebagi berikut: 

BAB. I      Pendahuluan, bab ini menguraikan latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, landasan 



teori, variabel penelitian, definisi operasional, hipotesis penelitian, 

metodelogi penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB. II  Landasan teori, bab ini membahas tentang pengertian model 

pembelajaran, pengertian model pembelajaran cooperative, 

karakteristik pembelajaran cooperative learning, pengertian model 

pembelajaran Numbered Head Together, tujuan, langkah-langkah, 

kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Numberreed Head 

Together pengertian motivasi belajar, macam-macam motivasi 

belajar, fungsi motivasi, tujuan movitasi, bentuk-bentuk motivasi, 

karakteristik dan faktor yang mempengaruhi motivasi. Pengertian 

pendidikan Agama Islam, tujuan, fungsi serta ruang lingkup dan 

landasan pendidikan Agama Islam. 

BAB. III  Deskriptif wilayah penelitian,  yang meliputi historis dan 

geografis, struktur sekolah, keadaan guru, keadaan siswa, sarana 

dan prasarana, data prestasi sekolah, dan kegiatan belajar mengajar 

sekolah SMA Negeri 5 Palembang. 

BAB. IV   Analisis Data, yang berisikan tentang motivasi belajar siswa pada 

mata pelajara PAI yang tidak diterapkan dan diterapkan model 

pembelajaran cooperative tipe Numberred Heads Together kelas 

XI di SMA Negeri 5 Palembang. 

BAB. V Penutup, berisikan kesimpulan dan saran dari apa-apa yang 

menjadi pokok pembahasan dan sekaligus memberikan saran-saran 

yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.   Model Pembelajaran Cooperative Learning tipe Numberred Heads Together 

Pembelajaran Cooperative tipe Numberred Heads Together 

dikembangkan dari teori belajar kontruktivisme yang lahir dari gagasan Piaget 

dan Vygotsky yang mengemukakan bahwa pengetahuan itu dibangun dalam 

pikiran anak.50 Sehubungan dengan itu dilihat dari persepektif dan pendidikan, 

pembelajaran secara umum didefinisikan sebagai suatu proses pengembangan 

kognitif dan emosial untuk memperoleh, meningkatkan, atau mengubah 

pengetahuan, ketarampilan, nilai serta pandangan individual tentang dunia dan 

lingkungannya.51 

Belajar sebagai suatu proses berfokus pada apa yang terjadi ketika 

aktivitas itu berlangsung. Bagaimana cara membelajarkan subtansi pembelajaran 

secara baik, itulah yang menjadi fokus teori mengajar dan teori belajar. Teori 

belajar adalah rangcangan konseptual yang mengambarkan bagaimana individu 

atau kelompok belajar, sehingga membantunya memahami proses kompleks 

yang interen dengan aktivitas pembelajar. 

Ada tiga orintasi utama atau kerangka dasar filosofis teori belajar yaitu 

behaviorisme, kognitivisme, dan kontruktivisme. Behaviorisme merupakan 

aliran pembelajaran yang berfokus pada aspek objektif atas dasar pengamatan. 

Pandangan kognitivisme menjelaskan perilaku pembelajaran berbasis otak, 
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sedangkan pandangan kontruktivisme menjelaskan pembelajaran sebagai proses 

di mana siswa aktif membangun ide-ide atau konsep-konsep baru.52 

Belajar menurut kontruktivisme dapat dirumuskan sebagai penyusunan 

pengetahuan dari pengalaman kongkrit, melalui aktivitas kolaboratif, refleksi 

dan interprestasi. Aktivitas yang demikian memungkinkan si pembelajar 

memiliki pemahaman yang berbeda terhadap pengetahuan tergantung pada 

pengalamannya dan perspektif yang di pakai dalam menginterprestasikannya. 

Pembelajaran merupakan pengaturan lingkungan agar terjadi proses 

pembelajaran, yaitu interaksi si pembelajar dengan lingkungannya.53 

Dari penjelasan di atas tentang dasar filosofis teori belajar yaitu 

behaviorisme, kognitivisme, dan kontruktivisme, jika dikaitkan dengan model 

pembalajaran Numberred Head Together yang akan peneliti lakukan model 

tersebut lebih mengarah kepada pandangan kontruktivisme karena menurut 

pandangan kontruktivisme merupakan sebagai proses dimana siswa lebih aktif 

dalam mengembangkan ide-ide atau konsep-konsep baru melalui aktivitas 

kolaboratif antara siswa, hal ini sejalan dengan makna model pembelajaran 

Cooperative tipe Numberred Head Together yang mana pada model ini siswa 

dituntut untuk secara berkolaboratif, menumukan dan menuangkan ide-ide dan 

menyampaikan pengetahuan yang dimilikinya kepada teman sekelompoknya. 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Menurut Ismail Sukardi menyatakan bahwa model pembelajaran 

adalah bentuk atau tipe kegiatan pembelajaran yang digunakan untuk 
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menyampaikan bahan ajar oleh guru kepada siswa. Model pembelajaran yang 

ideal adalah model yang mengeksplorasi pengalaman belajar efektif, yaitu 

pengalaman belajar yang memungkinkan siswa atau seseorang mengalami 

atau berbuat secara langsung dan aktif dalam sebuah lingkungan belajarnya.54 

Menurut Nanang Hanfiah dan Cucu Suhana, menjelaskan model 

pembelajaran merupakan salah satu pendekatan dalam rangka mensiasati 

perubahan perilaku peserta didik secara adaptif maupun generatif. Model 

pembelajaran sangat erat kaitannya dengan gaya belajar peserta didik 

(learning style) dan gaya mengajar guru (teaching style) yang keduanya 

disingkat menjadi SOLAT ( Style of Learning and Teaching).55 

Berdasarkan konsep yang dikemukakan para ahli di atas, penulis 

menyimpulkan bahwa model pembelajaran adalah suatu bentuk bagaimana 

interaksi yang tercipta antara guru dan siswa berhubungan dengan strategi, 

pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang digunakan dalam proses 

pembelajaran. Dengan menguasai model pembelajaran, maka seorang guru 

akan dengan mudah menyampaikan materi pembelajarannya di dalam kelas 

sehingga proses pembelajaran pada saat itu terjadi secara baik dan akhirnya 

tercapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan. 

2. Pengertian Model Pembelajaran Cooperative Learning 
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Pembelajaran Cooperative berasal dari kata Cooperative yang artinya 

mengerjakan sesuatu secara berasama-sama dengan saling membantu satu 

sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Model pembelajaran 

Cooperative adalah bentuk pelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja 

sama dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 

terdiri dari empat sampai enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat 

heterogen.56 Sedangkan  menurut Wina Sanjaya model Cooperative Learning 

merupakan rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan siswa dalam 

kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

dirumuskan.57  

 Menurut Eggen dan Kauchak dalam bukunya Triyanto menyebutkan 
bahwa Cooperative Learning ( Pembelajaran Kooperatif) merupakan sebuah 
kelompok strategi pengejaran yang melibatkan siswa bekerja secara 
berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kooperatif 
disusun dalam sebuah usaha untuk meningkatkan partisipasi siswa, 
memfasilitasi siswa dalam pengalaman sikap kepemimpinan  dan membuat 
keputusan dalam kelompok  serta memberikan kesempatan pada siswa untuk 
berinteraksi dan belajar bersama-sama siswa yang berbeda latar belakannya.58 

 
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran Cooperative merupakan strategi pembelajaran yang 

menanamkan prinsip kerja sama dalam kelompok kecil atau sebuah tim yang 

heterogen, untuk menyelesaikan suatu tugas atau sebuah permasalahan dan 

mencapai sebuah tujuan bersama. 

3. Karakteristik Pembelajaran Cooperative Learning 
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Karakteristik atau ciri-ciri dari pembelajaran Cooperative Learning 

adalah sebagai berikut:59 

1. Setiap anggota memiliki peran 
2. Terjadi hubungan interaksi langsung di antara siswa 
3. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas belajarnya dan juga 

teman-teman sekelompok 
4. Guru membantu mengembangkan keterampilan interpersonal kelompok 

dan, 
5. Guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan 
 

Menurut Sadker dalam bunya Miftahul Huda menjabarkan beberapa 

manfaat pembelajaran Cooperative. Menurutnya selain meningkatkan 

keterampilan kognitif dan afektif siswa, pembelajaran cooperative juga 

memberikan manfaat antara lain sebagai berikut: 

1. Siswa yang diajari dengan dan dalam struktur-struktur Cooperative akan 

memperoleh hasil pembelajaran yang lebih tinggi 

2. Siswa yang berpatisipasi dalam pembelajaran Cooperative kan memiliki 

sikap harga diri  yang lebih tinggi dan motivasi yang lebih besar untuk 

belajar 

3. Dengan pembelajaran Cooperative, siswa menjadi lebih peduli pada 

teman-temannya dan diantara mereka akan terbangun rasa ketergantungan 

yang positif untuk proses belajar mereka nanti 

4. Pembelajaran Cooperative meningkatkan rasa penerimaan siswa terhadap 

teman-temannya yang berasal dari latar belakang ras dan etnik yang 

berbeda-beda. 60 
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Dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dalam pembelajaran cooperative 

siswa  belajar dalam kelompok dimana dalam satu kelompok tersebut siswa 

dipilih secara acak tanpa melihat dari latar belajarang sosial, jenis kelamin 

dan kemampuan belajar siswa-siswa tersebut. sedangkan guru berfungsi 

sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran.  

4. Model Pembelajaran Numberred Heads Together 

Numberred Head Together merupakan suatu model pembelajaran 

berkelompok yang setiap anggota kelompoknya bertanggung jawab atas tugas 

kelompoknya, sehingga tidak ada pemisah antara siswa yang satu dengan 

siswa yang lain dalam satu kelompok untuk saling memberi dan menerima 

antara satu dengan yang lainnya.61 

Menurut Slavin, metode yang diperkenalkan oleh Spencer Kagen 

(1995), dan dikembangkan oleh Russ Frank ini cocok untuk memastikan 

akuntabilitas individual dalam diskusi kelompok. Pada dasarnya,  NHT 

merupakan varian dari diskusi kelompok. Pertama-tama guru meminta siswa 

untuk duduk berkelompok-kelompok. Masing-masing anggota diberi nomor. 

Setelah selesai, guru memanggil nomor untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya. Guru tidak memberitahukan nomor berapa yang akan 

mempresentasikan selanjutnya. Begitu seterusnya sehingga nomor semuanya 

terpanggil.62 

Model Numbered Head Togetrher (NHT) atau penomoran berpikir 

bersama adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang 
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memengaruhi pola interaksi siswa sebagai alternatif terhadap sumber struktur 

kelas tradisional. Pembelajaran ini pertama kali diperkenalkan oleh Spenser 

Kagen (1995), untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam pemahaman 

mereka terhadap isi pelajaran.63 Pembelajaran cooperative tipe NHT 

merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan pada 

struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi penguasaan akademik. 

Sedangkan menurut Ngalimun dalam bukunya NHT adalah salah satu 

tipe dari pembelajaran kooperatif dengan sintaks: pengarahan, membuat 

kelompok heterogen dan tiap siswa memiliki nomor tertentu, berikan 

persoalan materi bahan ajar (untuk tiap kelompok sama tapi untuk tiap siswa 

tidak sama sesuai dengan nomor siswa, tiap siswa dengan nomor sama 

mendapat tugas yang sama) kemudian kerja kelompok, presentasi kelompok 

dengan nomor siswa yang sama sesuai tugas masing-masing sehingga terjadi 

diskusi.64 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Cooperative tipe Numberred Heads Together atau (NHT) 

adalah suatu model pembelajaran kelompok yang setiap anggota 

kelompoknya bertanggung jawab atas tugas kelompoknya, sehingga tidak ada 

pemisah antara siswa yang satu dengan siswa yang lain dalam satu kelompok 

untuk saling menerima dan memberi antara satu dengan yang lain tanpa 

memandang suku, ras dan kemempuan belajar siswa itu sendiri. 
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5. Tujuan Model Pembelajaran  Numberred Heads Together 

Konsep pembelajaran Cooperative Learning bukanlah suatu konsep 

baru, melainkan telah dikenal sejak zaman Yunani Kuno, pada awal abad 

pertama, seorang filosofis berpendapat bahwa agar seseorang belajar tuntas 

harus memiliki pasangan. 

Model pembelajaran Numberred Heads Togehter mempunyai tujuan 

yang hendak dicapai yaitu:65 

a. Dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

b. Dapat meningkatkan kemampuan hubungan sosial. 

c. Dapat menumbuhkan sikap menerima kekurangan diri dan orang lain. 

d. Dapat memecahkan masalah dan menginterprestasikan pengetahuan 

dengan keterampilan. 

6. Langkah-langkah Model Pembelajaran Numbered Heads Together 

Langkah- langkah dalam pelaksanaan Kooperatif tipe NHT adalah: 66 

7) Persiapan  
Memulai model pembelajaran ini, guru harus mempersiapkan rancangan       
pelajaran yang sesuai dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

8) Membagi kelompok   
Kelompok yang dibentuk, harus sesuai dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe NHT, yakni beberapa kelompok yang beranggotakan 3-5 
orang siswa. Kemudian menomori serta memberi nama setiap kelompok. 
Usahakan masing-masing kelompok dari beragam karakter anak. 

9) Lengkapi  
setiap kelompok dengan buku panduan agar memudahkan mereka dalam 
mengerjakan perintah yang diberikan. 

10) Memulai diskusi 
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Mulailah memberikan tugas kepada siswa. Dan dalam kerja kelompok 
tersebut, pastikan semua mengerti dengan pertanyaan serta jawaban yang 
hendak diberikan. 

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

12) Mengakhiri dengan kesimpulan 
Guru bersama menyimpulkan jawaban akhir dari semua pertanyaan yang 
telah didiskusikan tadi. 

 
7. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Numbered Heads 

Together 

Kelebihan Numberred Heads Together (NHT) sebagai berikut: 67 

10) Dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 
11) Mampu memperdalam pemahaman siswa 
12) Melatih tanggung jawab siswa 
13) Menyenangkan siswa belajar 
14) Mengembangkan rasa ingin tahu  siswa 
15) Meningkatkan rasa percaya diri siswa 
16) Mengembangkan rasa saling memiliki dan kerjasama 
17) Menghilangkan kesenjangan antara siswa yang pintar dengan tidak    

pintar 
18) Tercipta suasana gembira dalam belajar. Dengan demikian meskipun  

saat pelajaran menepati jam terakhir, siswa tetap antusias belajar. 
 

Sedangkan kekurangan dalam model pembelajaran Numberred Heads 

Together (NHT) adalah. 

4) Ada siswa yang takut diintimidasi bila memberi nilai jelek kepada 
anggotanya (bila kenyataannya siswa lain kurang mampu menguasai 
materi). 

5) Ada siswa yang mengambil jalan pintas dengan meminta tolong pada 
temannya untuk mencarikan jawabannya. Solusinya mengurangi poin 
pada siswa yang membantu dan di bantu 

6) Apabila pada satu nomor kurang maksimal mengerjakan tugasnya, tentu 
saja mempengaruhi pekerjaan pemilik tugas lain pada nomor selanjutnya. 
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Dari kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Numberred Heads 

Together dapat disimpulkan: 

a) Kelebihannya 

1. Mampu meningkatkan prestasi siswa 

2. Mengembangkan rasa saling memiliki dan bekerjasama 

3. Melatih siswa untung bertanggung jawab 

b) Kelemahannya  

1. Pengelompokan siswa memerlukan waktu yang lama dan pengaturan 

tempat duduk  yang berbeda sehingga memerlukan waktu yang lama. 

2. Ada siswa yang hanya menyalin dan meminta tolong kepada teman 

sekelompoknya untuk mencarikan jawabanya sehingga 

mengakibatkan berkurangnya poin dalam kelompoknya. 

B. Motivasi Belajar Siswa 

1. Pengertian Motivasi Belajar 

 Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai 

kekuatan yang terdapat dalam individu, yang menyebabkan individu tersebut 

bertindak atau berbuat68. Menurut Sadirman motivasi adalah perubahan 

energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling”  dan 

didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.69 Motivasi merupakan 

satu penggerak dari dalam hati seorang untuk melakukan atau mencapai suatu 

                                                           
68 Hamzah B.Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 

hlm. 3 
69 Dwi Prasetia Danarjati, dkk, Psikologi Pendidikan, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm 

28 



tujuan, motivasi juga  bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk 

menuju kesuksesan dan mengindari kegagalan hidup. 

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. 

Belajar merupakan suatu proses yang berlangsung sepanjang hayat70. Belajar 

adalah perubahan tingkah laku secara relative permanen dan secara potensial 

terjadi sebagai hasil dari praktik atau penguatan (reinforced practice) yang 

dilandasi untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dalam kegiatan belajar mengajar, apabila ada seorang siswa, misalnya 

tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dikerjakan, maka perlu diselidiki 

penyebabnya. Penyebab itu biasanya bermacam-macam, tidak senang, sakit, 

lapar, ada masalah pribadi dan lain-lain. Keadaan seperti ini perlu dilakukan 

upaya yang dapat menemukan penyebabnya, kemudian mendorong seorang 

siswa untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan, yakni belajar, 

dengan kata lain, siswa perlu diberikan rangsangan agar tumbuh motivasi 

pada dirinya. Atau singkatnya perlu diberikan motivasi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah 

serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga 

seorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan 

berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu. Itu 

berarti motivasi merupakan sebua proses untuk tercapai suatu tujuan, 

seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia  telah mempunyai kekuatan 

untuk memperoleh kesuksesan dalam hidupnya. 
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Motivasi belajar merupakan salah satu faktor psikologi belajar, yang 
dinyatakan memiliki peranan penting, dapat dipandang cara-cara 
berfungsinya pikiran siswa dalam hubungannya dalam pemahaman bahan 
pelajaran, sehingga penguasaan terhadap bahan ajar yang disajikan lebih 
mudah dan efektif. Dengan demikian, proses belajar mengajar itu akan 
berhasil baik, kalau di dukung oleh faktor psikologi dari si pelajar itu. 
“ motivasi”.71 

 
Seorang akan berhasil dalam belajar kalau dalam dirinya sendiri ada 

keinginan untuk belajar. Inilah prinsip dan hukum pertama dalam kegiatan 

pendidikan pengajaran. Keinginan atau dorongan belajar inilah yang disebut 

motivasi. 

Motivasi dalam hal ini meliputi dua hal: (1) mengetahui apa yang akan 
dipelajari, dan (2) memahami mengapa hal tersebut patut dipelajari dengan 
berpijak kepada dua unsur motivasi inilah sebagai dasar permulaan yang baik 
untuk belajar, sebab tanpa motivasi kegiatan belajar mengajar sulit untuk 
berhasil.72  

 
Untuk lebih jelasnya perlulah sekiranya untuk mengetahui lebih 

mendalam tentang motivasi belajar. Dalam proses belajar mengajar di sekolah 

akan berjalan berkesinambungan apabila anak didik mempunya motivasi 

belajar. Semakin kuat motivasi yang dimiliki anak didik dalam belajar, maka 

akan baik pula sikap mereka dalam belajar sehingga belajar akan menjadi 

suatu kebutuhan bagi anak didik dan akan mempermudah di dalam mencapai 

tujuan pendidikan. Mengenai motivasi yang tertuang dalam Al-Qur’an surat 

Ar-Rad ayat 11 yang  berbunyi:73 
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Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas 
perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan 
sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada 
diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan 
terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan 
sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Bagi tiap-
tiap manusia ada beberapa Malaikat yang tetap menjaganya 
secara bergiliran dan ada pula beberapa Malaikat yang mencatat 
amalan-amalannya. dan yang dikehendaki dalam ayat ini ialah 
Malaikat yang menjaga secara bergiliran itu, disebut Malaikat 
Hafazhah. Tuhan tidak akan merobah Keadaan mereka, selama 
mereka tidak merobah sebab-sebab kemunduran mereka.” (QS. 
Ar-Rad Ayat 11) 

 
Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa betapa 

pentingnya suatu motivasi dalam proses pembelajaran yang untuk merubah 

nasip setiap orang yang menginginkan dirinya menjadi lebih baik. Karena 

sesunggunya nasip seoarang hambah tidak akan bisa berubah kecuali dari 

dirinya sendiri yang merubahnya untuk merubah hal tersebut dapat  dilakukan 

dengan motivasi. 

2. Macam-Macam  Motivasi 

Motivasi itu ada bermacam-macam ada yang sangat terkenal adalah 

dikemukana dibawah ini. 

Dilihat dari sumbernya, motivasi belajar ada dua jenis yaitu: 

1. Motivasi Interinsik  



Yang dimaksud dengan motivasi instrinsik adalah motif-motif yang 

menjadi aktif atau berfungsi tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam 

setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 

Dorongan untuk belajar bersumber pada kebutuhan, yang berisikan 

keharusan untk menjadi orang yang terdidik dan berpengalaman. Jadi, 

motivasi intrinsik muncul dari dalam diri anak sendiri oleh karena itu 

motivasi ini sering disebut motivasi murni atau motivasi yang sebenarnya. 

Misalnya siswa yang tekun belajar karena ingin memperoleh ilmu 

pengetahuan. motivasi instrinsik muncul berdasarkan kesadaran dengan 

tujuan esensial, bukan sekedar atribut dan seremonial. 

Meskipun dalam motivasi intrinsik ini siswa mempunyai kemandirian 

dalam belajar, tetapi guru tetap harus berusaha menjaga kondisi ini, 

terutama untuk meningkatkan motivasi belajar siswa74. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi intrinsik yaitu:75 

a. Kebutuhan (Need) 
Seseorang melakukan aktivitas karena adanya faktor-faktor kebutuhan 
biologis maupun psikologis, misalnya motivasi ibu untuk membawa 
balita ke posyandu untuk imunisasi karena balita akan mendapatkan 
kekebalan  tubuh. 

b. Harapan (Expectancy) 
Seseorang dimitivasi oleh karena keberhasilan dan adanya harapan 
keberhasilan bersifat pemuas diri seseorang, keberhasilan dan harga diri 
meningakat dan menggerakkan seseorang ke arah pencapaian tujuan. 

c. Minat  
Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keinginan pada suatu hal 
tanpa ada yang menyuruh, misalnya ibu membawa balita ke posyandu 
tanpa adanya pengaruh dari orang lain tatapi karena adanya minat ingin 
bertemu dengan teman-teman maupun ingin bertemu dengan tenaga 
kesehatan (dokter, bidan, perawat). 
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2. Motivasi Ekstrinsik 

Yang dimaksud dengan Motivasi eksterinsik adalah motivasi yang 

timbul dari luar, atau bantuan dari orang lain.76 Motivasi Ekstrinsik 

diperlukan agar anak didik mau belajar, berbagai macam cara bisa dilakukan 

agar anak didik termotivasi untuk belajar. Peserta didik belajar untuk 

hendak mencapai tujuan yang terletak di luar hal yang belum dipelajari 

sebelumnya.77 

Adapun faktor-faktor yang mendorong  atau yang mempengaruhi 

motivasi ekstrinsik yaitu:78 

 

a. Dorongan keluarga 
Mislanya ibu membawa balita ke posyandu bukan kehendak sendiri 
tetapi melainkan karena dorongan keluarga sperti dari suami, dukungan 
dan dorongan dari anggota keluarga akan semakin menguatkan motivasi 
seseorang atau seorang ibu untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi 
balitanya 

b. Lingkungan  
Lingkungan adalah tempat di mana seseorang tinggal, linngkunga dapat 
mempengaruhi seseorang sehingga dapat termotivasi untuk melakukan 
sesuatu. Selain keluaraga lingkungan mempunyai peran penting dan 
mempunyai peran yang besar dalam memotivasi seseoarang dalam 
merubah tingkah lakunya. 

c. Imbalan 
Seseorang dapat termotivasi karena adanya suatu imbalan sehingga 
orang tersebut ingin melakukan sesuatu. 
 

Motivasi dari dalam lebih efektif dibanding dengan motivasi dari luar, 

dalam hal upaya mencapai hasil belajar yang optimal. Motivasi dari dalam 

dapat dilakukan dengan membangkitkan perasaan ingin tahu, ingin 
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mencoba, dan hasrat untuk maju dalam belajar. Sedangkan, motivasi dari 

luar dapat dilakukan dengan memberikan ganjaran, yaitu hukuman dan 

pujian. 

Indikator motivasi belajar sebenarnya berupa hakikat motivasi belajar 

tersebut, dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 79 

1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil   
2) Adanya dorongan dan kebutuhan belajar 
3) Danya harapan dan cita-cita masa depan 
4) Adanya penghargaan dalam belajar 
5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 
6) Adanya kodisi siswa yang kondusif 

 
Dari indikator tersebut dapat dijelaskan bahwa motivasi belajar dapat 

timbul karena faktor intristik, berupa hasrat, keinginan berhasil, dan 

dorongan kebutuhan belajar, serta harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor 

ekstrinstiknya adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar yang 

kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik. Tetapi harus diingat, kedua 

faktor tersebut disebabkan oleh rangsangan tertentu, sehingga seseorang 

berkeinginan untuk melakukan aktivitas belajar yang lebih giat dan 

semangat.  

Rangsangan tersebut adalah hakikat motivasi belajar, hakikat motivasi 

belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang 

sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku.80 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar terbagi 

menjadi dua yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri 
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yaitu motivasi intrinsik, serta motivasi yang berasal dari luar diri individu 

yaitu motivasi ekstrinsik.  

3. Funsi Motivasi  

Untuk lebih jelas nya fungsi motivasi dalam belajar ada tiga fungsi 

yaitu:81 

1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor 
yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor 
penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan 

2. Menentukan motivasi perbuatan, yakni arah tujuan yang hendak dicapai. 
Dengan demikian motivasi dapat memeberikan arah dan tujuan yang harus 
dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan. 

3. Menyeleksi perbuatan , yakni menentukan perbuatan- perbuatan apa yang 
harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyeleksi 
perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 

 
Maka dapat disimpulkan fungsi motivasi dalam belajar pada dasarnya 

adalah sebagai penggerak dari setiap kegiatan yang dikerjakan sehingga dapat 

memberikan arah yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan yang ingin 

dicapai. Seperti dalam QS. Al-Insyiroh: 5-6 yang menjelaskan bahwa sesudah 

kesulitan itu ada kemudahan. 

¨βÎ* sù yìtΒ Î�ô£ ãèø9 $# #·� ô£ ç„ ∩∈∪   ¨βÎ) yìtΒ Î� ô£ ãèø9 $# # Z�ô£ ç„ ∩∉∪   

   
Artinya: “Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. (QS. Al-

Insyirah: 5-6) 

Demikian juga dengan adanya motivasi atau keinginan dalam belajar 

dapat memberikan arah dalam setiap kegiatan, dan dapat mendorong setiap 

individu untuk selalu berusaha apabila mengalami kesulitan dalam belajar. 
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Dan meyakini bahwa setiap kesulitan yang dihadapi pasti akan menemukan 

jalan keluar. 

Fungsi motivasi ini sangat penting karena akan memotivasi diri siswa 

dan dapat membangkitkan serta mendorong dan menolong siswa memiliki 

dorongan untuk semangat belajar dan bisa menimbulkan kelakuan untuk 

mencapai tujuan. 

4. Tujuan Motivasi 

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah untuk 

menggerakkan membangktikan atau mengubah seseorang agar timbul 

keinginan dan kemampuannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat 

memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Semakin jelas tujuan yang 

diharapkan atau yang akan dicapai, makin jelas pula bagaimana tindakan 

motivasi itu dilakukan.82 

Tujuan dari motivasi adalah saran untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu,bagi seorsang guru tujuan dari motivasi adalah dapat menggerakkan 

atau menimbulkan rasa ingin pada diri siswa agar mempunyai rasa kemauan 

untuk meningkatka prestasi belajar sehingga tercapai tujuan pendidikan 

sesuai yang diharapkan dan diterapkan di dalam sekolah.  

Dapat disimpulkan bahwa suatu tindakan memotivasi atau memberikan 

motivasi akan lebih dapat berhasil jika tujuannya jelas dan disadari oleh pihak 

yang diberi motivasi serta sesuai kebutuhan orang yang dimotivasi. Tindakan 

memotivasi akan lebih dapat berhasil jika tujuannya jelas dan disadari oleh 
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yang dimotivasi serta sesuai dengan kebutuhan orang yang akan dimotivasi. 

Oleh karena itu, setiap orang bisa memberikan motivasi harus mengenal dan 

memahami benar-benar latar belakang kehidupan, kebutuhan, dan 

kepribadian serta karakteristik  orang yang akan diberi motivasi. 

5. Bentuk- bentuk Motivasi dalam Belajar 

Didalam kegiatan belajar peranan motivasi baik intrinsik maupun 

ekstrinsik sangat diperlukan. Ada beberapa bentuk motivasi yang dapat 

dimanfaatkan dalam rangka mengarahkan belajar anak didik di dalam kelas, 

yaitu sebagai berikut:83 

1. Memberi Angka 
Angka di maksud adalah sebagai simbol atau nilai dari hasil aktivitas 
belajar anak didik. Angka yang diberikan kepada setiap anak didik 
biasanya bervariasi, sesuai hasil ulangan yang telah mereka peroleh  dari 
hasil penilaian guru, buka bukan karena balas kesian guru. 

2. Hadiah 
Hadiah adalah memberikan sesuatu  kepada orang lain sebagai  
penghargaan atau kenang kenangan / cindera mata. Hadia juga dapat 
dikatakan sebagai motivasi. 

3. Kompetisi  
Kompetisi adalah persaingan, dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk 
mendorong anak didik agar mereka bergairah belajar.kompetisi juga dapat 
dikatakan sebagai alat metivasi utnuk mendorong belajar siswa. 

4. Ego-Involvemment 
Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas 
dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras 
mempertaruhkan harga diri, adalah salah satu bentuk motivasi yang cukup 
penting. 

5. Pujian  
Apabilah ada siswa yang sukses yang berhasil menyelesaikan tugas 
dengan baik perlu diberikan pujian. Pujian ini adalah bentuk 
Reinforcement positif dan sekaligus meryupakan motivasi yang baik. 

6. Hukuman  
Hukuman sebagai reinforcement yang negatif tetapi berikan secara tepat 
dan bijak bisa jadi alat motivasi. 
 

                                                           
83Syaiful Bahri Djamarah, Op. Cit., hlm. 159-164 



Dengan adanya bentuk-bentuk  motivasi belajar ini agar bisa 

mengarahkan dan belajar siswa di dalam kelas sehingga pembelajaran bisa 

sesuai dengan tujuan yang di capai. 

6. Karakteristik Motivasi Belajar 

Motivasi belajar terdiri dari beberapa aspek yaitu:84 

1. Faktor kesehatan 
Proses belajar siswa akan terganggu jika kesehatan siswa terganggu, selain 
itu ia cepat lelah, kurang semangat, mudah pusing, dan ngantuk jika 
badannya lemah, sehinga mempengaruhi motivasi dalam diri siswa untuk 
melakukan sesuatu. 

2. Faktor kelelahan 
Kelelahan ada dua, yaitu jasmani dan rohani. Kelelahan jasmani pada 
siswa terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan timbul kecinderungan 
untuk membaringkan tubuh. Dan kelelahan rohani dapat dilihat dengan 
adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan siswa untuk 
menghasilkan sesuatu menjadi hilang. 

3. Faktor Kesiapan belajar 
Dalam faktor ini, penulis khususkan mengenai kesiapan siswa. Kesiapan 
adalah kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi. Kesediaan itu 
timbul dari dalam diri siswa dan juga hunbungannya dengan kematangan, 
karena kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan sesuatu. 

4. Faktor keluarga 
Kurangnya perhatian, didikan, dan relasi orang tua terhadap siswa. 

5. Faktor sekolah  
Faktor sekolah mempengaruhi motivasi belajar siswa. Dalam hal ini 
difokuskan pada metode menmgajar yang dilakukan oleh guru. Metode 
belajar ini sangat mempengaruhi motivasi belajar siswa. 

6. Masyarakat  
Apabila disekitar tempat tinggal keadaan masyarakat terdiri atas orang-
orang yang berpendidikan, terutama anak-anaknya rata-rata bersekolah 
tinggi dan moralnya baik, hal ini akan mendorong anak untuk lebih giat 
belajar. 

7. Lingkungan sekitar 
Bangunan rumah, suasana sekitar, keadaan lalu lintas, dan  iklim dapat 
mempengaruhi pencapaian tujuan atau pun motivasi belajar, sebaliknya 
tempat-tempat dengan iklim yang sejuk dapat menunjang proses belajar. 
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Dilihat dari faktor-faktor di atas dapat diklasifikasikan menjadi dua 

bagian jika ditinjau secara umum yakni faktor yang berasal dari dalam 

(kesehatan, kelelahan, kesepian) dan faktor yang berasal dari luar siswa 

(keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya). Semua faktor 

tersebut memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap motivasi yang 

bisa menjadi bertambah atau berkurangnya motivasi pada seseorang sesuai 

dengan kehendaknya. 

7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu: 85 

a. Faktor Intrinsik 
 

Faktor intrinsik merupakan faktor yang berasal dari dalam diri 

peserta didik untuk melakukan sesuatu. Adapun yang termasuk dalam 

faktor intrinsik adalah: 

1) Kesehatan 
Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-

bagiannya atau bebas dari penyakit. Kesehatan adalah keadaan atau 
hal sehat. Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap belajarnya. Agar 
seseorang dapat belajar dengan baik haruslah mengusahakan 
kesehatan badannya agar tetap terjalin dengan cara selalu 
mengindahkan ketentuan-ketentuan tentang bekerja, istirahat, tidur, 
makan, olahraga, rekreasi dan ibadah. 

2) Perhatian 
Perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itu pun 

semata-mata tertuju pada suatu objek atau sekumpulan objek. Untuk 
dapat menjamin hasil yang baik, maka siswa harus mempunyai 
perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya, jika bahan pelajaran 
tidak menjadi perhatian siswa, maka timbullah kebosanan sehingga 
tidak lagi suka belajar. Agar siswa dapat belajar dengan baik, 
usahakanlah bahan pelajaran itu sesuai dengan hobi atau bakatnya. 
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3) Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan 
mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, 
diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang. Jadi 
berbeda dengan perhatian, karena perhatian sifatnya sementara (tidak 
dalam waktu yang lama) dan belum tentu diikuti dengan perasaan 
senang, sedangkan minat selalu diikuti dengan perasaan senang dan 
dari itu diperoleh kepuasan. 

4) Bakat 
Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu baru 

terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau 
berlatih. Bakat itu mempengaruhi belajar, jika bahan pelajaran yang 
dipelajari sesuai dengan bakatnya, maka hasil belajarnya lebih baik 
karena senang belajar. 

 
Faktor Intrinsik merupakan faktor yang berasal dari dalam diri peserta 

didik. Seperti kesehatan, perhatian, minat, serta bakat. Faktor intrinsik ini 

sangat mempengaruhi motivasi belajar seorang siswa. Jika salah satu dari 

faktor intrinsik terganggu, maka motivasi belajar siswa pun akan terganggu.  

b. Faktor Ekstrinsik 
 

Faktor ekstrinsik merupakan faktor pendorong yang berasal dari 

luar diri peserta didik untuk melakukan sesuatu. Adapun yang termasuk 

dalam faktor ekstrinsik yaitu: 

1) Metode Mengajar 
Metode mengajar adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui 
dalam mengajar. Metode mengajar guru yang kurang baik akan 
mempengaruhi belajar siswa yang tidak baik pua. Akibatnya siswa 
menjadi malas untuk belajar. Guru yang progresif berani mencoba 
metode-metode yang baru, yang dapat membantu meningkatkan 
kegiatan belajar mengajar, dan meningkatkan motivasi siswa untuk 
belajar. Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka metode mengajar 
harus diusahakan yang tepat, efisien dan efektif. 
 
 

2) Alat Pelajaran 
Alat pelajaran erat hubungannya dengan cara belajar siswa, karena 
alat pelajaran yang dipakai oleh guru pada waktu mengajar dipakai 



pula oleh siswa untuk menerima bahan yang diajarkan. Alat pelajaran 
yang lengkap dan tepat akan memperlancar bahan pelajaran yang 
diberikan kepada siswa. 

3) Kondisi Lingkungan 
Kondisi lingkungan merupakan unsur-unsur yang datang dari luar diri 
siswa, sebagaimana juga lingkungan individu pada umumnya. Terdiri 
dari tiga, yaitu lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Guru 
harus berusaha mengelola kelas, menciptakan suasana belajar yang 
menyenangkan, menampilkan diri secara menarik, dalam rangka 
membantu siswa termotivasi dalam belajar. Lingkungan fisik sekolah, 
sarana dan prasarana, perlu ditata dan dikelola, supaya menyenangkan 
dan membuat siswa betah belajar. Kecuali kebutuhan siswa terhadap 
sarana dan prasarana, kebutuhan emosional psikologis juga perlu 
mendapat perhatian. Kebutuhan rasa aman misalnya, sangat 
mempengaruhi belajar siswa. Kebutuhan berprestasi, dihargai, diakui, 
merupakan contoh-contoh kebutuhan psikologis yang harus terpenuhi 
agar motivasi belajar timbul. 
 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Yang 

termasuk dalam faktor intrinsik adalah kesehatan, perhatian, minat dan bakat. 

Sedangkan yang termasuk dalam faktor ekstrinsik adalah metode mengajar, 

alat pelajaran, dan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, bagi para guru 

pendidikan hendaknya memperhatikan faktor-faktor ini  sehingga proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. 

C. Pendidikan Agama Islam (PAI) 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Pendidikan Agama Islam adalah suatu proses edukatif yang dilakukan 

oleh orang dewasa kepada seseorang untuk dapat mengembangkan potensinya 



semaksimal mungkin menuju kepada terbentuknya akhlak atau kepribadian 

yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam.86 

Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa 

dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan Agama Islam 

melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, atau latihan dengan memperhatikan 

tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat 

beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan kesatuan nasional.87  

Seperti firman Allah SWT. dalam QS. At-Taubah ayat 122 : 
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Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan 

perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara 
mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka 
tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya 
apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat 
menjaga dirinya”. (QS. At-Taubah: 122) 

 
Dalam QS. At-Taubah ayat 122, tersirat bahwa ayat ini memberi anjuran 

tegas kepada umat Islam agar ada sebagian dari umat Islam untuk 

memperdalam agama serta mempelajari tentang pendidikan Agama Islam demi 

tercapainya kesejahteraan dunia maupun akhirat. 

                                                           
86 Zuhdiyah, Psikologi Agama, (Palembang: CV. Grafika Telindo, 2011), hlm. 49 
87 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, (Palembang: IAIN Raden Fatah 

Press, 2013) hlm. 21 



Pendidikan agama merupakan suatu usaha dalam rangka membatu 

seseorang agar menjadi seorang muslim yang kaffah demi mencapai 

kebahagian dunia dan kahirat.88 

Seperti dalam buku Ramayulis yang mengatakan bahwa, Pendidikan 
Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana untuk menyiapkan siswa dalam 
mengenal, meyakini, memahami, menerima, menghayati, dan bertakwa 
berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya 
yaitu kitab suci Al-Qur’an dan Al-Hadits melalui kegiatan bimbingan, 
pengajaran atau latian serta penggunaan pengalaman.89 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Agama 

Islam adalah suatu usaha sadar dan terencana dalam melakukan kegiatan 

educatif dalam mempersiapkan siswa untuk meyakini, menghayati, memahami 

dan mengamalkan ajaran agama Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan 

Hadits. 

Mata pelajaran pendidikan Agama Islam adalah salah satu mata pelajaran 

yang mempunyai pokok bahasan dan sub pokok bahasan materi pendidikan 

agama Islam yang diuraikan Allah dan bersumber dari Al-Qur’an harus 

difahami, diyakini, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan umat Islam yaitu 

Fikih, Aqidah, Akhlak, Al-Qu’ran Hadist dan Sejarah Kebudayaan Islam. 

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Tujuan Pendidikan Agama Islam adalah untuk membentuk manusia yang 

mengabdi kepada Allah, cerdas, terampil, berbudi pekerti yang luhur, 

                                                           
88 Akmal Hawi, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Palembang, IAIN Raden Fatah Press, 

2008), hlm. 200 
89 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hlm. 21 



bertanggung jawab terhadap dirinya dan masyarakat guna terciptanya 

kebahagiaan dunia akhirat.90 

Tujuan Pendidikan Islam secara makro adalah memelihara dan 
mengembangkan fitrah dan sumber daya insani yang ada pada subjek didik 
menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan norma 
Islam, atau dengan istilah lain yang lazim digunakan yatiu menuju 
terbentuknya kepribadian muslim.91 

Tujuan lain pendidikan agama Islam adalah untuk membentuk manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. selama hidupnya, dan matipun 

tetap dalam keadaan muslim.92 Artinya pendidikan agama Islam yang menjadi 

tujuan utama adalah membentuk kepribadian yang sesuai dengan nilai dan 

norma yang ada di dalam ajaran agama Islam.  

Pendapat ini didasarkan firman Allah Swt. dalam surah Ali Imran 102 

yang berbunyi : 

$pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ# u (#θà) ®?$# ©! $# ¨,ym ÏµÏ?$s) è? Ÿωuρ ¨ è∫θèÿsC āωÎ) ΝçFΡ r&uρ tβθßϑ Î= ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪ 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-sekali 

kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam”.93 

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pendidikan agama Islam adalah 

membentuk kepribadian yang sesuai dengan nilai dan norma yang ada di dalam 

ajaran agama Islam. 

3. Fungsi Pendidikan Agama Islam 
  

                                                           
90 Akmal Hawi, Op.Cit., hlm. 51 
91 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 

hlm. 333 
92 Dzakiyah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 31 
93 Al-Qur’an dan Terjemahannya, cet. 10, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), hlm 
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Agama merupakan masalah yang abstrak, tetapi dampak atau 

pengaruhnya akan tampak dalam kehidupan yang konkrit. Untuk mengkaji 

mengenai pentingnya pendidikan agama ini maka penulis akan 

mengungkapkan terlebih dahulu fungsi agama yang antara lain: 94 

a. Memberikan bimbingan dalam hidup. 
Agama yang ditanamkan sejak kecil kepada anak-anak sehingga 

merupakan bagian dari unsur-unsur keribadiannya, akan cepat bertindak 
menjadi pengendali dalam menghadapi keinginan-keinginan dan dorongan-
dorongan yang timbul. Karena keyakinan terhadap agama yang menjadi 
bagian dari kepribadian itu, akan mengatur sikap dan tingkah laku seseorang 
secara otomatis dari dalam. 

b. Menolong dalam menghadapi kesukaran 
Orang yang benar-benar menjalankan agamanya, maka setiap 

kekecewaan yang menimpanya tidak akan memukul jiwanya. Ia tidak akan 
putus asa, melainkan ia akan menghadapinya dengan tenang. Dengan cepat 
ia akan ingat kepada Tuhan, dan menerima kekecewaan itu dengan sabar 
dan tenang. 

c. Mententramkan batin 
Agama bagi anak muda sebenarnya akan lebih tampak, betapa 

gelisahnya anak muda yang tidak meneriman pendidikan agama, karena usia 
muda itu adalah usia dimana jiwa yang sedang bergejolak, penuh dengan 
kegelisahan dan pertentangan batin dan banyak dorongan yang 
menyebabkan lebih gelisah lagi. Maka agama bagi anak muda mempunyai 
fungsi penentram dan penenang jiwa di samping itu juga menjadi 
pengendali moral. 

Dari penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa fungsi dari 

Pendidikan Agama Islam adalah membimbing manusia untuk dapat 

mengendalikan sikap dan tingkah laku di dalam kehidupan, kemudian agama 

juga menganjurkan agar setiap manusia tidak cepat berputus asa ketika 

menghadapi suatu kesukaran. 

4. Karakterisik Pendidikan Agama Islam 
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Setiap mata pelajaran memiliki ciri khas atau karakteristik tertentu yang 

dapat membedakan dengan mata pelajaran lainnya, tidak terkecuali mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Karakteristik Pendidikan Agama 

Islam dimaksud sebagai berikut:95 

a. PAI merupakan rumpun mata pelajaran yang dikembangkan dari 
ajaran-ajaran pokok (dasar) yang terdapat dalam agama Islam. 

b. Tujuan PAI adalah untuk terbentuknya peserta didik yang beriman 
dan bertaqwa kepada Allah Swt., berbudi pekerti yang luhur 
(berakhlak mulia), memiliki pengetahuan tentang ajaran pokok 
Agama Islam dan mengamalkannya dikehidupan sehari-hari. 

c. PAI, sebagai sebuah program pembelajaran, diarahkan untuk menjaga 
aqidah dan ketaqwaan, menjadi landasan uuntuk lebih rajin 
mempelajari ilmu-ilmu, mendorong peserta didik untuk berfikir kritis, 
serta menjadi landasan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. 

d. Pembelajaran PAI tidak hanya menekankan penguasaan kompetensi 
kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotoriknya. 

e. Isi mata pelajaran PAI didasarkan dan dikembangkan dari ketentuan-
ketentuan yang ada dalam dua sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-
Qur’an dan As-Sunnah. 

f. Materi PAI dikembangkan dari kerangka dasar ajaran Islam, yaitu 
aqidah, syari’ah dan akhlak. 

g. Outpun program pembelajaran PAI di sekolah/madrasah adalah 
terbentuknya peserta didik yang memiliki akhlak mulia (budi pekerti 
luhur) yang merupakan misi utama dari diutusnya Nabi Muhammad 
saw. di dunia ini. 

 
5. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam mencakup usaha mewujudkan 

keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara lain: 96 

a. Hubungan manusia dengan Allah 

b. Hubungan manusia dengan sesama manusia. 

c. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri. 

                                                           
95 Nazarudin Rahman, Manajemen Pendidikan; Implementasi Konsep, Karakteristik dan 
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d. Hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungan alamnya. 

Selain saling mengenal, manusia juga sangat dianjurkan agar dapat 

menjalin hubungan baik antar sesamanya. Hal ini dijelaskan dalam QS. AL-

Hujurat ayat 10: 

$yϑ ¯Ρ Î) tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ×οuθ÷z Î) (#θßsÎ= ô¹ r' sù t ÷t/ ö/ä3÷ƒuθyz r& 4 (#θà)̈? $#uρ ©!$# ÷/ ä3ª= yès9 tβθçΗ xqö� è? ∩⊇⊃∪   

Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu 

damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu 

dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”. (QS. 

Al-Hujurat: 10) 

Adapun bahasan pengajaran pendidikan Agama Islam meliputi tujuan 

unsur pokok, yaitu keimanan, ibadah, Al-Qur’an, muamalah, akhlak, syari’ah 

dan tarikh. 

6. Landasan Pendidikan Agama Islam 

a. Al-Qur’an 

Pada hakikatnya Al-Qur’an itu adalah merupakan perbendaharaan 

yang besar untuk kebudayaan manusia, terutama dalam bidang kerohanian,  

kemasyarakatan, moril (akhlak) dan spiritual (rohani).97 

Seperti dalam firman Allah QS: Al-Alaq ayat 1-5: 

ù&t� ø% $# ÉΟ ó™$$Î/ y7 În/ u‘ “ Ï% ©!$# t,n= y{ ∩⊇∪   t,n= y{ z≈ |¡Σ M} $# ôÏΒ @,n= tã ∩⊄∪   ù&t� ø% $# y7 š/ u‘ uρ ãΠt� ø.F{ $# ∩⊂∪   

“ Ï% ©!$# zΟ ¯= tæ ÉΟn= s) ø9 $$Î/ ∩⊆∪   zΟ ¯= tæ z≈ |¡Σ M} $# $tΒ óΟs9 ÷Λ s>÷ètƒ ∩∈∪  

    
                                                           

97 Akmal Hawi, Tantangan Pendidikan Islam di Era Globalisasi, (Palembang: IAIN Raden 
Fatah Press, 2007), hlm. 95 



Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, 
dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) 
dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa 
yang tidak diketahuinya”. (QS. Al-Alaq: 1-5) 

 
Tersirat makna bahwa seolah-olah Tuhan berkata hendaklah manusia 

meyakini akan adanya Tuhan pencipta manusia serta untuk memperkokoh 

keyakinan dan memeliharnya agar tidak luntur hendklah dengan 

melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Nabi Muhammad SAW pada 

masa awal pertumbuhan Islam juga telah menjadikan Al-Qur’an sebagai 

dasar atau landasan pendidikan Islam di samping sunnah beliau sendiri dan 

kedudukan Al-Qur’an sebagai sumber pokok pendidikan Islam dan sebagai 

sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan dunia ini. 

b. As-Sunnah 

Dasar yang kedua adalah Sunnah Rasulullah SAW dan amalan yang 

dikerjakan oleh Rasulullah SAW dalam proses perubahan sikap hidup 

sehari-hari menjadi sumber utama pendidikan Islam. Dasar pokok jaran 

Islam adalah kitab suci Al-Qur’an dan As-Sunah mejadi sumber dari segala 

sumber ajaran pendidikan, hukum dan sebagainya baik permasalahan dunia 

maupun akhirat. As-sunnah berfungsi menjelaskan atau menjabarkan semua 

hal yang tidak dijelaskan di dalam Al-Qur’an hal-hal yang tidak tercantum 

dan belum didapatkan dalam Al-Qur’an maka akan di jelaskan dalam As-

Sunnah, seperti hukum tentang sholat lima waktu di dalam Al-Qur’an tidak 

dijelaskan tentang bagaimana cara sholat itu bagaimana oleh karena itu 

kedudukan As-sunnah di seni berfungsi menjelaskan bagaimana cara sholat 



sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW yang menyakatan bahwa 

“sholatla kamu sebagaimana aku sholat”. Dilihat dari sudut pandang itu 

maka As-sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah kitab suci 

Al-Qur’an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

DESKRIPSI OBJEKTIF PENELITIAN 

 

A. Profil Lengkap SMA Negeri 5 Palembang 

1. Sejarah berdirinya SMAN 5 Palembang 

SMA Negeri 5 Palembang diresmikan berdasarkan Surat Keputusan 

Penegerian No. 0483/0/1977 tanggal 31 Oktober 1977. Berdasarkan Surat 

Keputusan nomor 035/0/1997 nama SMA diganti menjadi SMU. Dan 

berdasarkan UU Sistem Pendidikkan Nasional Nomor 20 tahun 2003 nama 

SMU kembali dirubah menjadi SMA. 

Saat ini SMA Negeri 5 Palembang memiliki 21 ruang kelas dan ruang 

kantor yang terdiri dari : ruang Kepala Sekolah, Ruang Tata Usaha, Ruang 

Guru, dan Ruang BK. Untuk menunjang Kegiatan Belajar Mengajar SMA 

Negeri 5 Palembang dilengkapi juga dengan ruang Laboratorium Fisika, 

Kimia dan Komputer serta ruang Perpustakaan. Untuk melatih dunia usaha 

di SMA Negeri 5 Palembang dilengkapi juga dengan ruang Koperasi.  

Sebagai langkah pertolongan pertama tentang kesehatan SMA negeri 

5 mempunyai 2 runag UKS. Guna pembinaan Iman dan Taqwa (IMTAQ)  

SMA Negeri 5 Palembang mempunyai bangunan Mushalla. SMA Negeri 5 

Palembang mempunyai 1 pintu WC Kepala Sekolah, 1 pintu WC Guru, 1 

pintu WC Tata Usaha dan 10 pintu WC siswa. 

Sejak Tahun Pelajaran 2003 / 2004 SMA Negeri 5 Palembang 

mendirikan ruang labolatorium komputer dan internet dengan jumlah 67 



komputer 8 unit. Setelah tahun Pelajaran 2005 / 2006 perangkat komputer 

ditambah lagi menjadi 40 unit. Guna memperkenalkan dan menjalin 

hubungan kerja sama yang lebih baik lagi dengan semua pihak yang 

berhubungan dengan dunia pendidikan SMA Negeri 5 Palembang 

meluncurkan situs : www.sman5palembang.sch.id. Di tahun pelajaran 

2013/2014 SMA Negeri 5 Palembang mendapat bantuan Renovasi gedung, 

kini semua kelas di SMA Negeri 5 Palembang sudah berlantai 3.   

Sampai 1 Oktober 2014 SMA Negeri 5 Palembang telah berusia 37 

Tahun, ibarat manusia di usia 37 Tahun ini SMA Negeri 5 Palembang 

semakin menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu lembaga pendidikan 

favorit di kota Palembang selain sudah terakreditasi A (amat baik), juga 

terbukti dengan prestasi yang dicapai baik bidang akademik maupun bidang 

non akademik, baik local, regional Nasional maupun internasoinal, untuk itu 

agar prestasi dapat di tingkatkan maka komitmen semua pengelola 

pendidikan di SMA Negeri 5 Palembang sangat di perlukan guna 

peningkatan prestasi yang dicapai. SMA Negeri 5 Palembang sudah 

beberapa kali mengalami pergantian Kepala sekolah. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini.98 

 

Tabel. 1 
Daftar Nama-nama Kepala Sekolah SMAn 5 Palembang 

No Nama Tahun 

                                                           
98 Sumber data, Dukumentasi Kepala Tata Usaha SMA 5 Palembang, tahun 2015/2016 



1 Drs. M. Lamsuri 1977-1978 

2 Abdul Satar 1978-1983 

3 Fachrudin Djon, BA 1983-1987 

4 Bustomi, BA 1987-1993 

5 Abdul Chalik Rosyad, BA 1993-1995 

6 Drs. Mutsani Ahmad 1995-1998 

7 Drs. Aman Makmur 1998-2000 

8 Drs. Sukarno 2000-2002 

9 Drs. Megawati Djohan 2002-2003 

10 Drs. Agus Budiyanto, M. M 2003-2012 

11 Drs. H. Budiono Marihan, M. Si 2012- sampai sekarang 

Sumber: Dukumentasi SMAN 5 Palembang, Tahun Ajaran2015/2016 
 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di SMA Negeri 5 Palembang 

dari mulai berdiri pada tahun 1977 sudah mengalami 11 kali pergantian 

kepala sekolah. Kepala sekolah yang pertama yaitu Drs. M. Lamsuri dan 

pada saat ini SMA Negeri 5 Palembang dipimpin oleh Drs. H. Budiono 

Marihan, M.Si. 

2. Letak Geografis SMAN 5 Palembang 

SMA Negeri 5 Palembang terletak di Jln. Gotong Royong Sei Buah 

Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. Untuk lebih jelasnya letak 

geografis SMA Negeri 5 Palembang adalah sebagai berikut: 

 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan SMA Bakti Pertiwi 



2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Penduduk 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan SMP Negeri 42 Palembang 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan rumah penduduk.99 

Letak SMA Negeri 5 Palembang cukup strategis, karena dekat dengan 

perumahan penduduk sehingga mudah dijangkau dengan kendaraan ataupun 

jalan kaki. 

3. Visi dan Misi SMAN 5 Palembang 

Adapun visi, misi dan tujuan SMA Negeri 5 Palembang adalah; 

a. Visi 

Sekolah bermutu, berbudaya, berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK) dan berwawasan lingkungan 

b. Misi 

1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di perguruan tinggi negeri 

dan swasta favorit. 

2. Berprestasi dalam bidang akademik dan ekstrakurikuler. 

3. Mewujudkan sekolah sebagai wiyata mandala. 

4. Membina dan mengupayaan keselarasan antara Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAQ). 

5. Mewujudkan sekolah yang berbasis teknologi. 

6. Mewujudkan sekolah yang berwawasan lingkungan.100 

c. Tujuan  

                                                           
99 Sumber data: Dokumentasi Kepala Tata Uasaha SMA 5 Palembang tahun 2015/2016 

100 Budiono Marihan, Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Palembang, hasil wawancara 27 
November   2015 



SMA Negeri 5 Palembang mempunyai tujuan yaitu mencapai suatu 

ketahanan sekolah, dengan sistem kepemimpinan yang transparan,  

bertanggung jawab,  efektif dan efisien dalam mencapai visi sekolah. Dari 

tujuan sekolah tersebut maka SMA Negeri 5 Palembang juga mempunyai 

target yang ingin dicapai pada tahun pelajaran 2014/2015 yaitu sebagai 

berikut: 

a. Rata – rata NEM minimal mencapai 8,00 

b. Proporsi lulusan yang diterima PTN 80 % 

c. Memiliki kelompok Karya Ilmia Remaja (KIR) yang mampu 

memenangkan lomba tingkat Propinsi  

d. Memiliki peserta didik yang terpilih sebagai Paskibraka tingkat 

Propinsi  

e. Terbudaya kegemaran membaca di kalangan peserta didik (untuk 

tahun pelajaran 2013/2014 setiap peserta didik wajib membaca 3 

judul buku berbahasa Indonesia dan 3 judul buku berbahasa Inggris) 

f. Terbudaya komunikasi bahasa Inggris antar warga sekolah terutama 

guru dengan peserta didik  

g. Memiliki tim kesenian (paduan suara, 79able, tari dan drama) yang 

siap tampil dalam acara di tingkat Kota Palembang  

h. Memiliki tim olahraga (Basket, Volly, Tenis lapangan, Bulu 

Tangkis, Bela Diri) yang dapat tampil dalam perlombaan antar 

sekolah  

i. Mampu menjadi juara sekolah sehat tingkat SMA Se-kota 



Palembang.101 

Kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 5 Palembang dimulai pada 

pagi hari pukul 06.30 WIB s/d 16 20 WIB untuk hari Senin, Selasa dan Rabu 

untuk alokasi waktu umum dengan dua kali waktu istirahat. Kemudian untuk 

hari Kamis dimulai pada pukul 06.30 WIB s/d 13.05 WIB dengan satu kali 

waktu istirahat. Sedangkan hari Jum’at dimulai pukul 06.30 WIB s/d 10.45 

WIB dengan satu kali waktu istirahat. 

Kegiatan ekstra kurikuler dan pengembangan diri dilakukan setiap 

hari Sabtu pagi pukul 07:30 WIB, jenis-jenis kegiatannya antara lain: 

Pramuka, PMR, Smanlee Band, Pasukan Khusus, Bridge, Bola Basket, Seni 

Drama dan Gitar, Sepak Bola, Stand Up Comedy, Karya Ilmia Remaja (KIR), 

PKS, Cheer Smanlee, Dimensi, Rohis, Tari, Taekwondo, Paduan Suara, 

Futsal, Mentoring, dan MTQ.  

4. Keadaan Guru dan Pegawai SMA Negeri 5 Palembang 

Dunia pendidikan guru memegang peran penting, guru adalah salah 

satu komponen dan syarat bagi berdirinya sekolah. Pendidik adalah 

pelaksana (tenaga) yang menyelenggarakan proses belajar mengajar dalam 

lembaga pendidikan, guru adalah pendidik profesional, karena secara 

profesional ia telah meletakkan dirinya menerina dan memikul sebagai 

                                                           
101 Ibid., hasil wawancara 27 November 2015 



tanggung jawab pendidikan. Untuk lebih jelasnya keadaan guru dan pegawai 

di SMA Negeri 5 Palembang dapat dilihat dari tabel berikut ini:102 

Tabel. 3.2 
Data Guru dan Pegawai SMA Negeri 5 Palembang 

No Nama Jabatan / Pangkat Pendidikan 

1 Drs. H. Budiono Marihan, 
M. Si 

Kepala Sekolah S2 Geografi 

2 Irwan Minor, S.Pd Wakasek 
Kurikulum 

S1 Fisika 

3 Nurhayana, S.Pd, M.M. Wakasek 
Kesiswaan 

S2 Bahasa Indonesia 

4 Dra. Hj. Maryuniati, M.M Wakasek Sapras  S2 Matematika 

5 H. Abdul Rakhman, S.Pd 
M.M 

Wakasek Humas S2 Bahasa Indonesia 

6 Nelly Apriani, S.Pd, M.Si Wakasek Lingkungan 
dan Karakter Bangsa  

S2 Bahasa Inggris 

7 Dra. Zuraidah Wahab  GT/ Ekonomi S1 Ekonomi 

8 Dra. Purnama Mahyidin GT/ Sosiologi S1 Sosiologi 

9 Dra. S. Wenny KS GT/ Matematika S1 Matematika 

10 Dra. Hj. Agustina  GT/ Kimia S1 Kimia 

11 Drs. Herman Fauzi Agus  GT/ Agama Islam S1 PAI 

12 Dra. Rochmiani Netty GT/ BK S1 BK/BP 

13 Dra.Ganesya Hartikawaty, 
M.M 

GT/ Biologi S2 Biologi 

14 Dra. Hj. Emilia, M.M GT/ Sejarah S2 Sejarah 

15 Ernida Yasin GT/ Kimia SM Kimia 

16 Hj. Ermawaty Muhar, GT/ BK S1 BK/BP 
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S.Pd 

17 Hj. Tuti Busroni, S.Pd  GT/ BK S1 BK/BP 

18 Hj. Sri Hastuti, B.A GT/ Biologi SM Biologi 

19 Mala Dewi, S.Pd GT/ Matematika S1 MatematikaS 

20 Yulia Juita, S.Pd, M.Si GT/ Matematika S2 Matematika 

21 Sofiah, S.Pd GT/ B. Indonesia S1 Bahasa Indonesia 

22 Nurul Hidayati, B.A GT/ B. Inggris SM Bahasa Inggris 

23 Drs. Haryanto, M.M GT/ Penjaskes S2 Penjaskes 

24 Tismay, S.Pd GT/ Sosiologi S1 BK/BP 

25 Juretta Hutabarat, B.A GT/ B. Inggris SM Bahasa Inggris 

26 Siti Dahniar, S.Pd, M.M GT/ Matematika S2 Matematika 

27 Hj. Ina Wahyuni, S.Pd GT/Matematika S1 Matematika 

28 Hj. Mirda Silvia, S.Pd GT/Kimia S1 Kimia 

29 Drs. Mulyadi Ramli, M.Pd GT/Penjaskes S2 Penjaskes 

30 Riduan, S.Pd, MM GT/Sejarah S2 Sejarah 

31 Edi Suryono GT/Fisika SM Fisika 

32 Rummanah Zakiya, S.Pd, 
M.M 

GT/Bhs. Inggris S2 Bahasa Inggris 

33 Helmidiana, S.Pd GT/Kimia S2 Kimia 

34 Aryani Iswani, S.Pd GT/Sejarah S1 Sejarah 



35 Hamzah, S.Pd GT/Pkn S1 PPKn 

36 Dra. Djunini, M.M GT/Fisika S2 Fisika 

37 Rahayu Sundari, S.Pd, M.M GT/Bhs. 
Indonesia 

S2 Bahasa dan 
Sastra Indonesia 

38 Yulimar Dianis, S.Pd, M.M GT/Biologi S2 Biologi 

39 Rahmad, S.Pd, M.M GT/Sejarah S2 Sejarah 

40 Made suarsana, S.Pd, M.M GT/Ekonomi S2 Ekonomi 

41 Nurmutmainah, S.Pd GT/Sejarah S1 Sejarah 

42 Desni yetti, S.Pd GT/Pendidikan 
Seni 

S1 Seni Drama 

43 Doni selamat H, S.Pd GT/Geografi S1 Geografi 

44 Nin Asrilia D, S.Pd GT/Bhs. Jerman S1 Bahasa Jerman 

45 Husinaralely, S.Pd GT/Fisika S1 Fisika 

46 Waluyo, S.Pd, M.Si GT/Biologi S2 Biologi 

47 Hayati Yuliani, S.Pd GT/Bhs. 
Indonesia 

S1 Bahasa Indonesia 

48 Budi Robintas, S.Pd GT/Bhs, Inggris S1 Bahasa Inggris 

49 Sry Mulyati, S.Pd GT/Pkn S1 PPKn 

50 Sugio, S.Pd GT/Biologi S1 Biologi 

51 Andri Wahyono, S.Pd GT/Ekonomi S1 Ekonomi 

52 Makner Pasaribu GTT/Agama 
Kristen 

SM 

53 Hilda Yunita, S.Pd GTT/Toefl S1 Bahasa Inggris 

54 Hastikarini Dwi S, S.Sn GTT/Pend. Seni S1 Seni Tari 

55 Ranti Eka Sari, S.Pd GTT/Ekonomi S1 Ekonomi 

56 Ony Kuswara, A.Md GTT/TIK D3 Komputer 

57 Achmad Dwi Saputra  GTT/TIK SMTA 

58 Hadwin, S.Pd GTT/Geografi S1 Geografi 



59 Nurdin, S.Pd GTT/Pend. Seni S1 Seni 

60 Hayati Pratiwi, S.Pd.I GTT/PAI S1 PAI 

61 Ahmad Fanani, S.Pd.I GTT/PAI S1 PAI 

62 Irawan Sukma, S.Pd GTT/Pend. Seni S1 Seni 

63 Yuliati, S.Ag GTT/PAI S1 PAI 

64 Erickson P. Hutagalung, 
S.Pd 

GTT/Penjaskes S1 Penjaskes 

65 Fauziah Kepala tata usaha SMTA 

66 Nurul Holijah Staf Tata Usaha SMTA 

67 Dewi Nurmala Pustakawan SMTA 

68 Sihono Staf Tata Usaha SMTA 

69 Siti Riswanti Staf Tata Usaha SMTA 

70 Yuli Asria, S,E Staf Tata Usaha S1 Ekonomi 

71 Santoso Petugas Teknisi SMTA 

72 Susilo Satpam SMTA 

73 Suryana Petugas 
Kebersihan 

SMTA 

74 Jumina Petugas 
kebersihan 

SMTA 

75 Tri Rahayu Petugas 
Kebersihan 

SMTA 

76 Hasbi Petugas 
Kebersihan 

SMTA 

77 Dedi Suparman Sopir / Satpam SMTA 

78 Ibnu Mas’ud Petugas 
Kebersihan 

SMTA 

79 Prima Wulandari, S.Pd Petugas Lab. S1 Biologi 

80 Elsye Afrincia Staf Tata Usaha SMTA 



Sumber: Dokumentasi SMA Negeri 5 Palembang Tahun  2015/2016 

Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa di SMA Negeri 5 

Palembang terdapat guru tetap sebanyak 51 guru, guru tidak tetap sebanyak 7 

guru, pegawai tata usaha sebanyak 7 pegawai, petugas perpustakaan sebanyak 

2 petugas, petugas kebersihan sebanyak 5 petugas, satpam sebanyak 2 orang, 

1 petugas teknisi, dan 1 petugas laboratorium. 

5. Keadaan Siswa SMA Negeri 5 Palembang 

Siswa merupakan salah satu komunitas penting bagi terlaksananya 

proses belajar mengajar di lembaga-lembaga pendidikan, baik yang bersifat 

formal maupun no formal, karena siswa merupakan perumpamaan dari 

bahan mentah yang harus diolah oleh pihak sekolah, yang dalam hal ini 

adalah guru agar mereka lebih mempunyai makna dan mendapatkan 

kemampuan khusus dan terampil dalam mrnghadapi kehidupannya. 

Keadaan siswa SMA Negeri 5 Palembang untuk tahun ajaran 

2015/2016 berjumlah 850 siswa yang terdiri dari 28 lokal. Dari 28 terbagi 

menjadi beberapa jurusan diantaranya ada 7 kelas untuk kelas X, jurusan 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), 3 kelas untuk kelas X, jurusan Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS), Akseleresasi (Aksel),  6 kelas untuk kelas XI 

jurusan IPA, 3 kelas untuk kelas XI jurusan IPS, kemudian 6 kelas untuk 

kelas XII, jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan 2 kelas untuk kelas 

XII, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Untuk lebih jelasnya tentang 

keadaan siswa SMA Negeri 5 Palembang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

81 Tri Nopriadi Petugas 
Perpustakaan 
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Tabel 3.3 
Rekapitulasi Siwa dan Wali Kelas Tahun 2015/2016 SMA Negeri 5 Palembang 
No. Kelas L     P Jumlah Wali kelas  
1          X IPA. 1 10    21    31 Siti Dahniar, S.Pd 
2 X IPA. 2 16   15    31 Yulimar Dianis, S.Pd,M.M 
3 X IPA. 3 12   17    29 Sry Mulyati, S.Pd 
4 X IPA. 4 18   15    33 Rummanah Zakiyah, S.Pd, M.M 
5 X IPA. 5 12   19    31 Hj. Ina Wahyuni, S.Pd 
6 X IPA. 6 16   17    33 Rahayu Sundari, S.Pd, M.M 
7 X IPA. 7 16   19    35 Aryani Iswani, S.Pd 

        Jumlah Kelas X IPA 100   123    223  
8 X IPS. 1 18   15    33 Andri Wahyono, S.Pd 
9 X IPS. 2 15   19    34 Tismay, S.Pd 
10 X IIS 3 19   16    35 Helma Nur, S.Pd 
Jumlah Kelas X IPS 52   50    102  

                    Jumlah Kelas X 
IPA+IPS 

152   173    325  

11 XI IPA. 1 21    13    34 Juretta Hutabarat, B.A 
12 XI. IPA 2 12   22   34 Helmidiana, S.Pd, M.M 
13 XI IPA. 3 13   21   34 Susi Oktaria, S.Pd 
14 XI IPA. 4 16   17   33 Dra. Djunii, M.M 
15 XI IPA. 5 12   20   32 Hamzah, S.Pd 
16 XI IPA. 6 14  18   32 Hayati yuliani, S.Pd 
Jumlah Kelas XI IPA 88   111    199  
17 XI IPS.1 11   15   26 Nurmutmainah, S.Pd 

       18      XI IPS.2 13   12     25 Drs. Mulyadi Ramli, M.Pd 
     19 XI IPS. 3 10   16   26 Dra. Zuraidah Wahab 
          Jumlah Kelas XI IPS 34    43   77  

 Jumlah Kelas XI 
IPA+IPS 

122    
154 

  276  

    20 XII AKSEL 4    16   20 Hj. Mirda Silvia, S.Pd 
    21 XII IPA. 1 11    19   30 Dra. Hj. Agustina 
    22 XII IPA. 2 10    21   31 Sugiono, S.Pd 
    23 XII IPA. 3 13    15   28 Hj. Tuti Busroni, S.Pd 
    24 XII IPA. 4 15    17   29 Dra. Hj. Rochmania Netty 

       25 XII IPA. 5 11    17   28 Lydia Valensia, S.Pd 
    26          XII. IPA. 6 11 18   29 Dra. Ganesya Hartikawati, M.M 

         Jumlah Kelas XII 
IPA 

75 123  198  

    27 XII IPS. 1 8 18   26 Sofia, S.Pd 
     28      XII IPS. 2 9 16   25 Doni Selamat Haryadi, M.Pd 

Jumlah Kelas XII IPS 17 34   51  
Jumlah Seluruh Kelas 
XII 

92 157   249  



Jumlah Seluruh 
Kelas X, XI & XII 

366 484   850  

Sumber: Dokumentasi SMA Negeri 5 Palembang Tahun 2015/2016 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah siswa SMA Negeri 5 

Palembang adalah 850 yang terdiri dari 366 laki-laki dan 484 perempuan. Untuk 

jumlah kelasnya yaitu 28 kelas, yang terdiri dari 10 kelas untuk kelas X, kemudian 

9 kelas untuk kelas XI dan 8 kelas untuk kelas XII serta 1 kelas untuk kelas XII 

aksel. 

6. Sarana dan Prasarana 

  Sarana dan prasarana dalam kegiatan belajar mengajar sangat penting 

dan diperlukan. Karena tanpa sarana dan prasarana kegiatan apapun tidak 

akan terlaksana dengan baik. Sarana dan prasarana yang memadai dapat 

menunjang proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan.103 

Tabel 3.4 

Sarana dan Prasarana SMA Negeri 5 Palembang 

No Uraian  Jumlah  Luas  

1 Luas Tanah - 16.665 m2 

2 Luas Bangunan - 2.332 m2 
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3 Luas Halaman - 2.174 m2 

 3.1 Jalan - 125  m2 

 3.2 Taman - 274  m2 

 3.3 Kebun - 348 m2 

4 Lapangan Upacara - 768 m2 

5 Lapangan basket - 420 m2 

6 Lapangan Volly - 162 m2   

7 Lapangan Permainan 

Tradisional 

- 360 m2 

8 Ruang kelas 20 - 

9 Ruang UKS 1 72 m2 

10 Ruang TU 1 72 m2 

11 Ruang BK 1 18 m2 

12 Ruang Komputer 1 36 m2 

13 Ruang Kopeasi dan Kantin 2 - 



14 Ruang Laboratorium 3 150 m2 

15 Ruang Keterampilan 1 - 

16 Ruang Perpustakaan 1 155 m2 

17 Rumah Dinas/ Jabatan 1  36 m2 

18 Dapur Umum 1 - 

19 Meja Kerja 30 - 

11 Kursi Kerja 30 - 

12 Meja Siswa 620 - 

13 Lemari Besi 2 - 

14 Lemari Kayu 15 - 

15 Mesin TIK 1 - 

16 Mesin Hitung 1 - 

17 Brankas  2 - 

18 Komputer/ Internet 55/55 - 

19 Kulkas  1 - 

20 Kursi Tamu 3 - 



Sumber: Dokumentasi SMA Negeri 5 Palembang Tahun 2015/2016 

Dari tabel diatas terlihat bahwa fasilitas di SMA Negeri 5 Palembang 

sudah cukup baik, karena diantaranya terdapat bebarapa fasilitas belajar yang 

sangat mendukung sudah tersedia seperti halnya tersedianya beberapa ruang 

laboratorium, ruang perpustakaan dan tersedianya pendingin yang 

memungkinkan siswa lebih nyaman dalam belajar. Dan tidak kalah 

pentingnya lapangan olah raga yang tersedia dengan fasilitas olahraganya  

yang tentunya akan menambah keterampilan siswa dalam meraih prestasi 

akademik dan non akademik. 

7. Data Prestasi Sekolah 

Adapun prestasi akademik yang telah dicapai oleh SMAN 5 
Palembang dari tahun 2004 sampai tahun 2011 untuk Tingkat Provinsi dapat 
dilihat pada tabel berikut ini:  

Tabel. 3.5 

Data Prestasi Akademik SMAN 5 Palembang 

No Tahun Peringkat  Keterangan 

1 2004 / 2005  Rangking II Negeri, Swasta IPS dan IPA 

2 2005 / 2006 Rangking IV Program IPA Tk. Propinsi 

21 Telepon  2 - 

22 Pompa Air 2 - 

23 Buku Koleksi Perpustakaan 2993 - 



3 2006 / 2007  Rangking VI Program IPA Tk. Provinsi 

4 2007 / 2008 Rangking II Program IPA Tk. Provinsi 

5 2008 / 2009 Rangkin I Program IPA Tk. Provinsi 

6 2009 / 2010 Rangking II Program IPA Tk. Provinsi 

7 2010 / 2011 Rangking  III Program IPA Tk. Provinsi 

8 2011 / 2012 Rangking I Program IPS Tk. Provinsi 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa prestasi akademik SMAN 5 

palembang dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 di tingkat Provinsi 

baik program IPA ataupun IPS  cukup baik. Disamping berprestasi di bidang 

akademik SMAN 5 Palembang juga mempunyai prestasi dibidang non 

akademik, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.6 
Data Prestasi Non Akademik SMAN 5 Palembang 

No Tahun Peringkat  Keterangan 

1 2004/2005 Juara 1 Siswa berprestasi Tk. Provinsi 

2 2006 Juara Umum Bintang Pelajar Tk. Provinsi 

3 2008 Juara 1 dan 2 Kuis Bintang Juara Kota Palembang 

4 2005 Peserta Pertama 

Kemitraan ITB 

Yang dibayari Pemkot Palembang 

5 2011 Masuk 10 besar Olympiade Seni Budaya di Makasar Tk. 

Nasional 

6 2012 Juara 1 Olympiade Seni Budaya di Palembang 

Tk. Provinsi 



7 2012 Juara 1 Olympiade Seni Budaya di Lombok Tk. 

Nasional 

8 2012 TheBestPrestation Olympiade Biologi di Unair Surabaya 

Tk. Nasional 

9 2012 Juara 1 Musik Tradisional Tk. Provinsi 

10 2012 The Best Perform Musik Tradisional di Jakarta 

11 2012 Juara 1 Debat BUMN Tk Provinsi 

12 2012 Harapan 1 Musik Etnik Tk. Provinsi 

13 2012  Finalis olympiade Geografi di UI 

Jakarta Tk. Nasional 

14 2012 Juara 3 Lombah Karya Tulis Tk. Provinsi 

15 2013 Peraih mendali emas Olympiade Sains Kimia Tk Propinsi 

 

Dari tabel prestasi non akademik SMAN 5 Palembang dapat diketahui 

bahwa SMAN 5 Palembang tidak hanya berprestasi dibidang akademik saja 

namun juga siswa-siswi SMAN Palembang juga mampu dan berprestasi 

bidang non akademik. 

8. Kegiatan Belajar Mengajar 

Proses belajar mengajar di SMA Negeri 5 Palembang dilakukan 

selama 6 hari dalam satu minggu. Kegiatan belajar mengajar dimulai dengan 

bertadarus al-Quran yang dilakukan semua siswa pada pukul 06.30 sampai 

dengan 06.45. Selanjutnya kegitan belajar mengajar antara siswa dan guru 

dimulai pukul 06.45 sampai 16.20 untuk hari senin, selasa, dan rabu dengan 



dua kali istirahat. Kemudian untuk hari kamis kegiatan belajar mengajar 

berakhir pada pukul 13.05 dengan satu kali istirahat. Dilanjutkan hari jum’at, 

kegiatan belajar mengajar berakhir pada pukul 10.45. Khusus untuk hari sabtu 

diperuntukan untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, kewirausahaan, 

dan kegiatan olahraga, serta ekstrakurikuler rohis untuk mendukung kegiatan 

keagamaan siswa-siswi SMA Negeri 5 Palembang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data  

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 5 Palembang Tahun 

Pembelajaran 2015/2016  di Jalan Gotong Royong Sei Buah, Palembang 

Provinsi Sumatera Selatan. Dengan praktek langsung di kelas XI, yaitu pada 

kelas XI.IPA 3 dan kelas XI.IPA 4. Penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap 

yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahap perencanaan, yang 

dilakukan peneliti melakukan observasi yang dilakukan di SMA Negeri 5 

Palembang, pada hari kamis-sabtu pada tanggal 26-28 November 2015.  

Pada tahap perencanaan ini peneliti, memintah izin penelitian dengan 

memberikan surat izin penelitian dari fakultas, kemudian untuk mengetahui data 

sekolah seperti sejarah SMA, visi dan misi, letak geografis, keadaan siswa, 

sarana dan prasarana sekolah. Selanjutnya observasi dilakukan pada tanggal 4 

dan 5 januari 2016. Observasi dilakukan untuk mengtahui jadwal mengajar guru 

PAI pada kelas kontrol dan eksperimen. pada observasi ini peneliti menemui  

guru mata pelajaran PAI yaitu Bapak Ahmad Fanani S.Pd.I dan berkonsultasi 

mengenai jadwal, meminjam buku pelajaran PAI siswa kelas XI, serta 

berkonsultasi mengenai perangkat pembelajaran yang akan dilakukan seperti 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dibuat sebanyak dua kali 

pertemuan. 
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Dari hasil observasi yang dilakukan maka jumlah subjek penelitian 67 

siswa yang terbagi dalam dua kelas yaitu kelas XI.IPA 3 yang sebagai kelas 

kontrol yang berjumlah 34 siswa dan kelas XI.IPA 4 sebagai kelas eksperimen 

yang berjumlah 33 siswa. 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perbedaan motivasi belajar 

siswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dimana kelas kontrol yaitu kelas 

XI.IPA 3, kelas yang tidak menggunakan model pembelajaran Numberred 

Heads Together. Dan kelas eksperimen yaitu kelas XI.IPA 4, kelas yang 

menggunakan model pembelajaran Numberred Heads Together. Design 

pembelajaran Numberreh Heads Together merupakan proses keseluruan tentang 

kebutuhan dan tujuan belajar serta sistem penyampaiannya. 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga permasalahan yaitu 

pertama tentang motivasi belajar siswa kelas kontrol yang tidak diterapkan 

model pembelajaran Numberred Heads Together, kedua tentang motivasi belajar 

siswa kelas eksperimen, kelas yang diterapkan model pembelajaran Numberred 

Heads Together. Dan ketiga yaitu perbedaaan motivasi belajar siswa pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. 

Tahap pelaksanaan dalam tahap pelaksanaan ini proses pembelajaran 

yang dilakukan pada kelas kontrol sebanyak 2 kali pertemuan. adapun deskripsi 

pertemuan pada kelas kontrol sebagai berikut: 

a. Deskripsi Pertemuan Pada Kelas Kontrol 

1) Deskripsi Pertemuan Pertama Kelas Kontrol 



Pertemuan pertama pada kelas kontrol dilaksanakan pada hari Kamis, 

07 Januari 2016 dari pukul 08.15 s/d 9.00 WIB. Pada pertemuan pertama ini 

proses pembelajaran membahas materi tentang “Toleransi dan Kerukunan. 

Tahap awal, peneliti mengkondisikan kelas dan mengabsen siswa yang tidak 

hadir, kemudian peneliti memberi apersepsi yaitu membuka pembelajaran 

dengan mengucapkan salam kepada siswa dan mengajak siswa melafazkan 

lafaz  basmalah sebelum memulai pelajaran. 

Pada kegiatan inti, peneliti menyampaikan materi tentang toleransi 

dan kerukunan dengan menggunakan metode ceramah, kemudian 

melakukuan tanya jawab kepada siswa untuk memantapkan pemahaman 

siswa. Pada kegiatan penutup, peneliti bersama-sama dengan siswa membuat 

kesimpulan serta peneliti juga menyampaikan materi pembelajaran yang akan 

dibahas pada pertemuan selanjutnya. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan selama proses pembelajaran 

yang dilakukan pada kelas kontrol pertemuan pertama. Maka peneliti dapat 

menemukan bahwa pada saat belajar siswa kurang fokus saat guru 

menjelaskan materi, siswa sibuk sendiri, mengajak teman sebangkunya 

berbicara, keluar-masuk kelas minta izin dengan guru dengan alasan ke wc, 

siswa ribut saat guru menjelaskan, suasana kelas menjadi gaduh atau ramai. 

104 

Hal tersebut sejalan dengan wawancara yang dilakukan kepada guru 

yang mengajar mata pelajaran PAI sebelumnya yang mengatakan bahwa 
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perlu adanya model pembelajaran yang dapat menarik dan menyenangkan 

siswa, sehingga siswa dalam proses pembelajaran tidak mudah bosan, lebih 

aktif, dan lebih fokus lagi dalam memperhatikan penjelasan guru sehingga 

motivasi siswa dalam belajar meningkat.105 

Berdasarkan hasil angket yang diberikan kepada siswa kelas kontrol 

terdiri dari 20 butir soal mempunyai alternatif  jawaban “A” diberi skor 3, 

“B” diberi skor 2 dan “C” diberi skor 1. Dari hasil angket itu siswa yang 

mendapatkan nilai 50 ketas ada 9 orang, yang dapat nilai 42-50 ada 19 orang 

dan yang dapat nilai 42 ke bawah ada 6 orang. Sehingga didapat nilai rata-

ratanya yaitu 46.106 

Dari situ dapat simpulkan hasil penelitian yang dilakukan pada kelas 

kontrol pertemuan pertama menunjukkan bahwa, motivasi belajar pada siswa 

kelas kontrol yang tidak menggunakan model pembelajaran Cooperative tipe 

Numberred Heads Together. Kurang termotivasi dalam belajarnya hal itu 

dikarenakan pada kelas kontrol hanya menggunakan metode yang monoton 

yaitu menggunakan metode ceramah.yang membuat siswa merasa bosan 

sehingga siswa kurang motivasi dalam belajarnya. 

2) Deskripsi Pertemuan Kedua Kelas Kontrol 

Pertemuan kedua pada kelas kontrol ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 

09 Januari 2016 dari pukul 08.15 s/d 9.00 dan 09.00 s/d 09. 45 WIB. Pada 

pertemuan kedua ini proses pembelajaran melanjutkan materi pembelajaran 
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sebelumnya yaitu tentang perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari, 

contoh perilaku kerukunan pada kehidupan sehari-hari. 

Pada kegiatan pendahuluan, peneliti mengucapkan salam dan 

menanyakan kabar kepada siswa, kemudian melanjutkan mengabsen siswa 

yang tidak hadir. Kemudian peneliti juga mengulas materi yang telah 

diajarkan sebelumnya dengan bertanya kepada siswa. 

Pada kegiatan inti, peneliti kembali menjelaskan materi mengenai 

perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari serta contoh perilaku 

kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menjelaskan peneliti 

bertanya kepada siswa dan memintah kepada siswa menyebutkan serta 

mencontohkan perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari dalam ruang 

lingkup yang paling kecil yaitu perilaku toleransi yang patut dilakukan di 

dalam kelas  

Selanjutnya pada kegiatan penutup, peneliti memintah kepada siswa 

untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari, kemudian peneliti memberi 

penguatan dan menyimpulkan tentang pembelajaran yang telah dipelajari 

pada pertemuan kedua ini. Akhirnya peneliti mengakhiri kegiatan 

pembelajaran dengan melafazkan lafaz Alhamdulillah. Setelah proses 

pembelajaran peneliti memberikan Post-test untuk mengukur motivasi belajar 

siswa yang berupa angket kepada siswa. 

Hasil observasi yang dilakukan selama proses pembelajaran yang 

dilakukan pada kelas kontrol pertemuan kedua. peneliti menemukan bahwa 

pada saat belajar siswa kurang fokus saat guru menjelaskan materi, berbicara 



dengan teman sebangkunya, keluar-masuk kelas, siswa ribut saat guru 

menjelaskan, suasana kelas menjadi ramai. 107   

Setelah proses pembelajaran selesai peneliti membagikan angket 

sebanyak 20 butir soal yang masing-masing mempunyai alternatif jawaban 

untuk “A” skornya 3, “B” skornya 2 dan “C” skornya 1. Dari hasil angket itu 

sisa yang mendapat nilai 50 ada 9 orang, mendapat antara nilai 42 dan 50 ada 

19 orang dan siswa yang mendapat nilai dibawah 42 ada 6 orang.108 Dari hasil 

observasi dan dari data skor angket, maka dapat disimpulkan bahwa, motivasi 

belajar pada kelas kontrol pada pertemuan kedua siswa kurang termotivasi 

dalam belajar. 

 

B. Motivasi Belajar Siswa Kelas (Kontrol) yang tidak Menggunakan Model 

Pembelajaran Cooperative tipe Numberred Heads Together pada Mata 

Pelajaran PAI di SMAN 5 Palembang. 

Pertemuan pertama pada kelas kontrol yaitu kelas XI.IPA 3 dilaksanakan 

pada hari, Kamis 07 Januari 2016. Pada kelas ini peneliti tidak menggunakan 

model pembelajaran Numberred Heads Together.Pertemuan kedua pada kelas 

kontrol dilaksanakan pada hari, Sabtu 09 Januari 2016. Kemudian setelah proses 

pembelajaran pada pertemuan ini peneliti menyebarkan angket. Untuk 

mengetahui motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI yang tidak 

menggunakan model pembelajaran Numberred Heads Together pada kelas 

kontrol yaitu pada XI. IPA.3, maka penulis telah menyebarkan angket sebanyak 
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20 butir pertanyaan. Dari setiap alternatif jawaban diberikan skor sesuai dengan 

alternatif jawabannya masing-masing.  

Untuk mempermudah penulis menganalisisnya maka setiap butir 

pertanyaan mempunyai tiga alternatif jawaban yaitu, “A” diberi skor 3, “B” 

diberi skor 2, dan “c” diberi skor 1. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel. 4 
Daftar Skor Angket Siswa SMA Negeri 5 Palembang Tidak Menggunakan 

Model Numberred Heads Together ( Kelas Kontrol ) 
No Nama Ket Skor 
1 Ahmad Rizki L  49 
2 Alisya Putri Salsabil P  40 
3 Allyisa Sarah Tsabitha P  50 
4 Amanda Regita Fatris P  45 
5 Amirul Rasyidi L  54 
6 Anisyah Rahmaditha P  46 
7 Anugra Riwanto L  49 
8 Arya Satyanugra Yogaswara L  48 
9 Diah Triwahyuni P  46 
10 Dio Dwiki Zamar L  40 
11 Dzaky Hazimy L  46 
12 Elvasari Indah Aryani P  48 
13 Febrian Dwi Putra L  50 
14 Gianderi Pradipta L  43 
15 Hanna Monica Batubara P  47 
16 Indah Putri Lestari P  42 
17 Ipro Hati Padillah P  54 
18 Ira Putri Natalia P  50 
19 Jinah Namira P  40 
20 Kharisma Chika Utami P  40 
21 Kharis Fajriyan  L  40 
22 Kintan Purnamasari Hidayat P  50 
23 Muhammad Arifuddin L  46 
24 M. Merza Abdillah L  43 
25 Mutiara Firsty Karima P  47 
26 Nadya Cahyarani P  43 
27 Nauhal Nazri Halim L  51 
28 Qanitah Ajeng Anjani  P  51 



29 Rahmat Aidil Hadinata L  47 
30 Regina Yolanda Putri P  47 
31 Risma Royanda P  53 
32 Sri Wahyuni P  48 
33 Tri Ananda Putri Utami P  40 
34 Vanny Sylvia Laura P  47 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh “skor mentah” angket motivasi 

belajar siswa yang tidak diterapkan model pembelajaran Numberred Heads 

Together pada kelas XI.IPA.3 di SMA Negeri 5 Palembang, sebagaimana 

disajikan dibawah ini. 

49         40         50        45        54          46         49        48        46        40 

46         48         50        43        47          42         54        50        40        40 

40        50          46        43        47          43         51        51        47        47  

53        48          40        47 

Dari data mentah siswa kelas kontrol diatas selanjutnya menentukan 

Range  dan Interval yaitu dengan rumus sebagai berikut : 

Menentukan Range =  H- L + 1  

Ket: R = Rangge 

H =  Nilai tertinggi 

  L = Nilai terendah 

Jadi  R= H – L + 1  

        = 54 – 40 + 1 = 15 

Menentukan Interval kelas dan panjang kelas  

  
$% =	 !'( = 5 



Setelah itu dari “ skor mentah “ angket motivasi belajar siswa yang tidak 

menggunakan model pembelajaran Numberred Heads Together di atas di 

distribusikan ke dalam tabel Distribusi Frekuensi untuk mempermudah 

pekerjaan dan mendapatkan nilai Mean pada Variabel Y untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel. 5 
Distribusi Frekuensi (Ny) 

Interval Tanda Frekuensi 
52 – 54 III 3 
49 – 51 IIII III 8 
46 – 48 IIII IIII II 12 
43 – 45 IIII 4 
40 – 42 IIII II 7 

    NX = 34 
 

Setelah data Distribusi rekuensi diperoleh dari tabel diatas, selanjutnya 

mencari Standar Deviasi, sebagaimana tabel dibawah ini:  

Tabel. 6 
Distribusi Frekuensi Motivasi Belajar PAI Siswa Sebelum Menggunakan 

Model Pembelajaran Numberred Heads Togther 
Interval Frekuensi Y Y ’ FY

’ FY
’ 2 

52 – 54 3 53 + 2 +6 12 

49 – 51 8 50 +1 +8 8 

46 – 48 12 47 = M’ 0 0 0 

43 – 45 4 44 -1 -4 4 

40 – 42 7 41 -2 -14 14 

 Ny = 34   ∑fy’= -4 ∑fy’ 2= 52 

Setelah data telah diproses didistribusikan sebagaimana pada tabel di 

atas, selanjutnya mencari nilai rata-rata (Mean) dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 



 


*	 = 
� + +	 �∑,-’/* � 
          =  47 + 3 �3(4� 
          = 47 + ( -0, 352 ) 

           = 46, 684 dibulatkan jadi = 46 

 

Setelah diketahui rata-rata (Mean) selanjutnya mencari Standar Deviasi 

(SD)  dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

��*		 = +�∑,-’5�� − ∑,-’�� �2 

  = 3.�'�(4 	− �4(4�� 
  = 3. 1,52 − 0,0138 

  =  3. 1, 5062 

          = 3 x 1, 2272 = 3,68 

Setelah nilai rata-rata (Mean) dan Standar Deviasi (SD) diketahui, maka 

selanjutnya menentukan batasan untuk nilai tinggi, sedang dan rendah dengan 

menggunakan rumus TSR sebagi berikut : 

     Kategori Tinggi  
M + 1.SD  
 Kategori Sedang 
M - 1 SD sampai dengan M + 1 SD 

Kategori Rendah 
M – 1 SD 
 
 

1. Kategori Tinggi : 



= My + 1. SDy  ke atas 

= 46 + 1. 3,68 

= 46 + 3,68 = 49,68 dibulatkan jadi 50. Ke atas 

Skor motivasi belajar siswa yang termasuk kategoti tinggi adalah skor 

(50) ke atas. Dari  daftar distribusi frekuensi di atas diperoleh gambaran yang 

termasuk kategori tinggi tersebut ada (9) orang. 

2. Kategori Sedang 

= My – 1. SDx  s/d My + 1. SDy 

= 46 – 1. 3,68   s/d 46 + 1. 3,68 

= 46 – 3,68    s/d    46 + 3,68 

= 42, 32 dibulatkan jadi = 42  s/d 49,68 dibulatkan jadi = 50 

Skor motivasi belajar siswa yang tergolong sedang adalah skor (42) 

sampai dengan (50). Dan dari daftar distribusi frekuensi di atas diperoleh 

gambaran yang termasuk di dalam kategori sedang ada (19) orang 

3. Kategori Rendah 

= My – 1. SDy  ke bawah 

= 46 – 1. 3,68  

= 46 – 3,68 = 42,32 ke bawah  

Skor motivasi belajar siswa yang tergolong rendah adalah skor dari 

(42) ke bawah. Dan dari daftar distribusi di atas diperoleh gambaran yang 

termasuk di dalam kategori rendah ada (6) orang. 

Setelah mengelompokkan skor motivasi belajar siswa yang tidak 

menggunakan model pembelajaran Numberred Heads Together dengan rumus 



TSR, maka langkah selanjutnya mempersentasekan setiap setiap  kelompok skor 

hasil motivasi belajar yang tergolong tinggi, sedang dan rendah ke dalam 

distribusi frekuensi relatif berikut ini : 

Tabel. 7 
Indikator Motivasi Belajar Siswa yang Tidak Menggunakan Model  
Pembelajaran Numberred Heads Together di Kelas XI.IPA.3 (Kelas 

Kontrol) 
Indikator Nilai Frekuensi Persentase 

Tingggi 50 ketas 9 orang 27, 27 % 

Sedang 42 s/d 50 19 orang 57, 58 % 

Rendah 42 kebawah 6 orang 18, 18 % 

Jumlah 34 100% 

 

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi belajar 

siswa yang tidak menggunakan model pembelajaran Numberred Heads Together  

di kelas kontrol yaitu kelas XI.IPA 3 pada mata pelajaran PAI materi “ Toleransi 

dan Kerukunan “ yang tergolong tinggi sebanyak  9 orang atau (27,27%), yang 

tergolong sedang sebanyak 19 orang atau ( 57,58%) dan yang tergolong rendah 

sebanyak  6 orang atau (18,18%). 

Dari hasil motivasi belajar siswa pada kelas kontrol tersebut 

persentase siswa yang tergolong ke dalam kategori tinggi, sedang dan rendah 

dapat dilihat dari grafik dibawah ini: 

 

Grafik.1 
Persentase Motivasi Belajar Siswa pada Kelas Kontrol ( XI.IPA.3) 



 
 
Dari grafik di atas dapat disimpulkan bawah motivasi belajar siswa 

pada kelas kontrol, dari 100% siswa terdapat 27,27% siswa yang tergolong ke 

dalam kategori tinggi, 57,58% siswa tergolong dalam kategori sedang dan 

18,18% siswa yang tergolong dalam kategori rendah. 

b. Dekripsi Pelaksanaan  pada Kelas Eksperimen 

1) Deskripsi Pertemuan Pertama Kelas Eksperimen 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model Numberred 

Heads Together pada pertemuan pertama dilaksanakan pada hari kamis 07 

Januari 2016 pada materi “Toleransi dan Kerukunan”. peneliti 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan indikator yang harus dicapai oleh 

siswa. Kemudian pada kegiatan pendahuluan peneliti mengucapkan salam 

serta memperkenalkan diri terlebih dahulu. Peneliti juga menjelaskan 

tujuan dari penelitiannya. Selanjutnya, peneliti mengabsen siswa kelas XI 

IPA 4 yang sebagai kelas eksperimen. 
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Gambar.1 

Peneliti Mengabsen Siswa Kelas Eksperimen 
 

Pada kegiatan inti, peneliti menjelaskan materi tentang akhlaq terpuji 

yang dibagi menjadi beberapa sub yaitu Q.S Yunus ayat 41-42 tentang 

toleransi dan Q.S Al-Maidah ayat 32 tentang menghindarkan diri dari 

tindak kekerasan. Adapun proses pelaksanaan pembelajarannya 

menggunakan model Numberred Heads Together. Pertama, siswa dibagi 

menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 5- 7 siswa. Untuk kelas 

eksperimen yang berjumlah 33 orang maka peneliti membagi menjadi 5 

kelompok. 

                      
Gambar. 2 

Pada saat Pembagian Kelompok di Kelas Eksperimen 
Setelah pembagian kelompok peneliti memberikan pertanyaan atau 

permasalahan kemudian masing-masing kelompok mendiskusikannya. 



Setelah selesai berdiskusi masing-masing kelompok mencari jawaban yang 

dianggap paling benar dan memastikan semua anggota kelompok 

mengetahui jawaban tersebut. 

                       
Gambar. 3 

Peneliti memberi permasalahan pada masing-masing kelompok 
 
 

Selanjutnya guru memanggil salah satu nomor, dan nomor yang 

sama pada setiap kelompok maju ke depan untuk mempersentasikan hasil 

diskusi dari setiap kelompoknya, kemudian menjawab pertanyaan yang 

diajukan guru. 

                      
Gambar. 4 

Pada saat Siswa Kelas Eksperimen Berdiskusi 
 



Pada tahap penutup peneliti membimbing siswa untuk membuat 

kesimpulan dari materi yang telah didiskusikan dan memberikan tugas 

kepada siswa untuk mempelajari  materi selanjutnya yaitu tentang perilaku 

terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti juga menanyakan kesan 

terhadap materi yang telah diajarkan serta kesan terhadap pembelajaran 

dengan menggunakan model Numberred Heads Together. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan selama proses pembelajaran 

pada kelas eksperimen peneliti menemukan bahwa, siswa aktif dalam 

proses pembelajaran, siswa memperhatikan guru saat menjelaskan, siswa 

antusias dalam mengikuti proses pembelajaran dengan model Numberred 

Heads Together.109 Adapun data hasil angket yang telah diberikan dan 

yang telah dikerjakan siswa yang terdiri dari 20 butir soal, nilai yang 

didapatkan oleh siswa yaitu siswa yang mendapat nilai 57 keatas ada 12 

orang, siswa yang mendapat nilai antara 52 dan 57 ada12 orang dan yang 

mendapat nilai dibawah 52 ada 9 orang. Dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa, motivasi belajar siswa pada kelas eksperimen yaitu 

kelas yang menggunakan model pembelajaran Numberred Heads Together 

pada pertemuan pertama mengalami peningkatan dibandingkan pada kelas 

kontrol. 

2) Deskripsi Pertemuan Kedua Kelas Eksperimen 

Pertemuan kedua, dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Januari 2016 

pada pukul 10.50 s/d 11.35 WIB. Pertemuan kedua ini, peneliti 
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melanjutkan materi yang akan diajarkan yaitu tentang perilaku toleransi 

dalam kehidupan sehari-hari dan kerukunan dan kerukunan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Adapun proses pelaksanaan pembelajarannya menggunakan model 

Numberred Heads Together.  Sama seperti pertemuan pertama, mula-mula 

siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 5-7 orang. 

Untuk kelas Eksperimen yang berjumlah 33 orang maka peneliti membagi 

5 kelompok. 

1. Kelompok 1 
Beranggotakan 6 orang yaitu :  1 Adinda Putri 
 2 Ariesta Afriza 
 3 Siti Nurhasana 
 4 Jihan Salsabila 
 5 M. Yoefi Dasatra 

6  M. Bayu Kureniawan 
2. Kelompok 2 

Beranggotakan 5 orang yaitu :  1 C. Pandu 
 2 Frizka Hanisya Putri 
 3 gina Rizky Lestari 
 4 Jawahir 
 5 M. Awaluddin 

3. Kelompok 3  
Beranggotakan 7 orang yaitu :  1 Siti Aisyah Fikri 
 2 Shinta Monica  
 3 Ali Zahir 
 4 M. Ilham Satria 
 5 M. Ade Maghribza 
 6 Irfan Hidayat 
 7 Artha 

4. Kelompok 4  
Beranggotakan 5 orang yaitu :  1 Bella Tania Putri 
 2 Dstry Nadia Putri 
 3 Donna Syafeny 
 4 MF. Hayatullah 
 5 M. Iqbal Dwi Putra 
 6 Sindy Yolanda 

5. Kelompok 5  
Beranggotakan 7 orang yaitu :  1 Amirah Salma Ambar. S 



 2 Astri Malinda 
 3 Dinda Annisa. C 
 4 Kharisma  
 5 Aliyah Aisiyah 
 6 Faturrahman 
 7 Ahmad kurniawan 
 
Selanjutnya guru memberikan sebuah permasalahan atau pertanyaan 

pada masing-masing kelompok kemudian siswa disuruh berdiskusi untuk 

mencari jawaban yang menurut mereka tepat untuk  sebuah permasalahan 

tersebut, setelah berdiskusi pada masing-masing kelompok. Kemudian 

guru memanggil nomor yang ada di kepala siswa dan bagi siswa yang 

mempunyai nomor yang sama di masing-msing kelompok maka siswa 

tersebut maju kedepan untuk mempersentasikan dan menjawab pertanyaan 

yang diberikan oleh guru. Setelah itu siswa diminta untuk menyimpulkan 

hasil diskusi mereka dan dikumpulkan. 

                       
Gambar.5 

Pada saat Siswa Menjawab Pertanyaan 
 

Setelah proses pembelajaran selesai peneliti memberikan post-test 

kepada untuk mengetahui motivasi belajar siswa pada kelas eksperimen 

dengan membagikan angket kepada siswa sebanyak 20 butir soal pilihan 

ganda yang masing-masing soal memiliki alternatif jawaban.  



 

                     
Gambar. 9 

Siswa Kelas Eksperimen Mengerjakan Angket 
 

 

Berdasarkan observasi selama proses pembelajaran yang dilakukan 

oleh peneliti dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada kelas 

eksperimen, peneliti menemukan suanana dalam proses pembelajaran 

dikelas eksperimen berjalan dengan lancar, siswa aktif dalam belajar 

kelompok siswa fokus dalam memperhatikan materi yang disampaikan 

pada saat proses pembelajaran berlangsung, siswa antusias dalam 

mengikuti proses pembelajaran.110 Hal itu terbukti siswa dapat menjawab 

pertanyaan yang telah diberikan, adanya ketertarikan siswa pada model 

pembelajaran yang digunakan hal itu terbukti siswa tidak sibuk berbicara 

dan keluar masuk kelas.  Berdasarkan angket yang telah dikerjakan siswa 

yang terdiri dari 20 butir soal yang mempunyai 3 alternatif jawaban yaitu 

“A” diberi skor 3, “B” diberi skor 2 dan “C” diberi skor 1. Dari hasil 

angket itu terdapat siswa yang mendapatkan nilai 57 keatas ada 12 orang, 

yang mendapat nilai antara 52 dan 57 ada 12 orang dan yang mendapat 
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nilai 52 kebawah ada 9 orang.111 Berdasarkan hasil observasi dan data 

hasil dari angket maka dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa di 

kelas eksperimen kelas (XI.IPA.4) yang menggunakan model 

pembelajaran Cooperative tipe Numberred Heads Together mengalami 

peningkatan. 

C. Motivasi Belajar Siswa Kelas Eksperimen (XI.IPA.4) yang Menggunakan 

Model Pemebelajaran Cooperative tipe Numberred Heads Together pada 

Mata Pelajaran PAI di SMAN 5 Palembang 

Pelaksanaan proses pembelajaran pada kelas eksperimen dilakukan 

sebanyak tiga kali pertemuan, pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal, 07 

Januari 2016. Pada penelitian ini peneliti menggunakan model pemebelajaran 

Numberred Heads Together, Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal, 13 

Januari 2016, dan pertemuan terakhir dilaksankan pada tanggal, 14 Januari 2016. 

Pada pertemuan terakhir peneliti membagikan angket kepada 33 siswa. 

Untuk mengeahui motivasi belajar siswa kelas XI SMA Negeri 5 

Palembang pada mata pelajaran PAI yang diberi model pembelajaran 

Cooperaive tipe Numberred Heads Together yaitu pada kelas XI IPA 4. Maka 

penulis menyebarkan angket sebanyak 20 butir soal, dari setiap alternatif 

jawaban diberi skor sesuai dengan kualitasnya masing-masing. Untuk 

mempermudah menganalisis dalam penganalisisannya maka setiap butir soal 

mempunyai tiga alternatif jawaban dimana masing-masing diberi skor yaitu: “A” 

diberi skor 3, “B” diberi skor 2 dan “C” diberi skor 1. 
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Tabel. 8 
Daftar Skor Angket Siswa SMA Negeri 5 Palembang yang Menggunakan 

Model Numberred Heads Together ( Kelas Eksperimen ) 
No Nama Ket Skor 
1 Adinda Putri  P 57 
2 Ahmad Kurniawan L 45 
3 Ali Zahir L 59 
4 Amirah Salma Ambar Shabirah P 59 
5 Ariesta Afriza L 46 
6 Artha Dwi Natasya Panggabean P 55 
7 Astri Malinda P 48 
8 Bella Tania Putri P 48 
9 C. Pandu Pramana L 56 
10 Destry Nadia Putri P 57 
11 Dhea Sofa Yulia Syaputri P 50 
12 Dinda Annisa Cantika P 51 
13 Donna Syafeny P 50 
14 Faturrahman L 56 
15 Frizka Hanisya Putri P 57 
16 Gina Rizky Lestari P 58 
17 Irfan Hidayat Darajat L 55 
18 Jihan Salsabila P 58 
19 kharisma Tri Wahyuni  P 58 
20 M. Ade Maghribza L 57 
21 M. Awaluddin Aziz L 52 
22 M. Ilham Satria N L 52 
23 MF. Hayatullah L 52 
24 M. Bayu Kurniawan L 57 
25 M. Iqbal Dwi Putra L 55 
26 M. Jawahir L 55 
27 Shinta Monica Permata Komena P 57 
28 Sindy Yolanda Hutabarat P 52 
29 Siti Aisyah Fikri P 55 
30 Siti Nurhasanah P 58 
31 Yuheri P 57 
32 Aliyah Aisyiyah Mirrahma P 51 
33 M. Yoefi Dasatra L 51 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh “skor mentah” angket motivasi 

belajar siswa yang telah diterapkan model pembelajaran Numberred Heads 



Together pada kelas XI.IPA. 4 SMA Negeri 5 Palembang, sebagaimana 

disajikan dibawah ini : 

 

57      45         59        59       46       55      48        48       56      57 

50      51         50        56       54       58      55        58       58      57 

52      52         52        57       55       55      57        52       55      58 

57      51         51  

Dari data mentah siswa kelas eksperimen diatas selanjutnya menentukan 

Range  dan Interval yaitu dengan rumus sebagai berikut : 

Menentukan Range =  H- L + 1  

Ket:       R = Rangge 

H =  Nilai tertinggi 

           L = Nilai terendah 

 Jadi  R= H – L + 1  

= 59 – 45  + 1 = 15 

Menentukan Interval kelas dan panjang kelas  

  
$% =	 !'' = 3 

Setelah itu dari “ skor mentah “ angket motivasi belajar siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Numberred Heads Together di atas 

didistribusikan ke dalam tabel Distribusi Frekuensi untuk mempermudah 

pekerjaan dan mendapatkan nilai Mean pada Variabel X untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Tabel dibawah ini : 

Tabel. 9 



Distribusi Frekuensi Motivasi Belajar PAI Siswa Setelah Menggunakan 
Model Pembelajaran Numberred Heads Togther ( Nx ) 

Interval Frekuensi X X ’ FX
’ FX

’ 2 

55 - 59 19 57 +1 +19 19 

50 – 54 10 52 0 0 0 

45 – 49 4 47 -1 -4 4 

 Ny = 33   ∑fy’= 15 ∑fy’ 2= 15 

 

Setelah data telah diproses didistribusikan sebagaimana pada tabel di 

atas, selanjutnya mencari nilai rata-rata (Mean) dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 


= = 
� + +	 �∑,>’/= � 
=  52 + 5 ?@((� 
=  52 + 

A'(( 
= 52 + 2, 273 

= 54, 273 dibulatkan jadi = 54 

Setelah diketahui rata-rata (Mean) selanjutnya mencari Standar Deviasi 

(SD)  dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

��= = +�∑,>’5�� − ∑,>’�� �2 

= 5.�!'(( 	− !'((�� 
= 5.  0, 45 − 0,20 

=  5.  0,25 



= 5 x 0,5 = 2,5 

Setelah nilai rata-rata (Mean) dan Standar Deviasi (SD) diketahui, maka 

selanjutnya menentukan batasan untuk nilai tinggi, sedang dan rendah dengan 

menggunakan rumus TSR sebagi berikut : 

     Kategori Tinggi  
M + 1.SD  
 Kategori Sedang 
M - 1 SD sampai dengan M + 1 SD 

Kategori Rendah 
M – 1 SD 
 
 

1. Kategori Tinggi : 

= Mx + 1. SDx  ke atas 

= 54 + 1. 2,5 

= 54 + 2,5 = 56,5 dibulatkan jadi 57. Ke atas 

Skor motivasi belajar yang termasuk kategori tinggi adalah skor (57) ke 

atas. Dari  daftar distribusi frekuensi di atas diperoleh gambaran yang termasuk 

kategori tinggi tersebut ada (12) orang. 

 

2. Kategori Sedang 

= Mx – 1. SDx  s/d Mx + 1. SDx 

= 54 – 1. 2,5   s/d 54 + 1. 2,5 

= 54 – 2,5     s/d    54 + 2,5 

= 51,5 dibulatkan jadi =52    s/d  56,5 dibulatkan jadi = 57 



Skor motivasi belajar siswa yang tergolong sedang dalah skor (52) 

sampai dengan  (57). Dan dari daftar distribusi frekuensi di atas diperoleh 

gambaran yang termasuk di dalam kategori sedang ada (12) orang 

3. Kategori Rendah 

= Mx – 1. SDx  ke bawah 

= 54 – 1. 2,5 

= 54 – 2,5 = 51,5 dibulatkan jadi = 52  ke bawah  

Skor motivasi belajar siswa yang tergolong rendah adalah skor dari (52) 

ke bawah. Dan dari daftar distribusi di atas diperoleh gambaran yang termasuk 

di dalam kategori rendah ada (9) orang. 

Setelah mengelompokkan skor motivasi belajar siswa yang telah 

menggunakan model pembelajaran Numberred Heads Together dengan rumus 

TSR, maka langkah selanjutnya mempersentasekan setiap setiap  kelompok skor 

hasil motivasi belajar yang tergolong tinggi, sedang dan rendah ke dalam 

distribusi frekuensi relatif berikut ini : 

Tabel. 10 
Indikator Motivasi Belajar Siswa yang Menggunakan Model  Pembelajaran 

Numberred Heads Together Kelas X.MIPA. 4 (Kelas Eksperimen) 
Indikator Nilai Frekuensi Persentase 

Tingggi 57 ketas 12 orang 36, 37 % 

Sedang 52 s/d 57 12 orang 36, 36 % 

Rendah 52 kebawah 9 orang 27, 27 % 

Jumlah 33 100% 

 

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi belajar siswa 

yang menggunakan model pembelajaran Numberred Heads Together  kelas XI. 



IPA. 4 pada mata pelajaran PAI materi “ Toleransi dan Kerukunan “ yang 

tergolong tinggi sebanyak  12 orang atau (36,37%), yang tergolong sedang 

sebanyak 12 orang atau ( 36,36%) dan yang tergolong rendah sebanyak  9 orang 

atau (27,27%). 

Dari hasil data tersebut dapat persentase motivasi belajar siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Numberred Heads Togeteher di kelas 

Ekperimen dapat dilihat pada grafik berikut ini: 

Grafik. 2 
Persentase Motivasi Belajar Siswa pada Kelas Eksperimen (XI. IPA.4) 

 
 

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa di kelas 

eksperimen atau di kelas yang menggunakan model pembelajaran Numberred 

Heads Together. Dari 100% terdapat 36,37% siswa yang tergolong kedalam 

kategori tinggi, 36,36% tergolong ketegori sedang dan 27,27% tergolong dalam 

kategori rendah. 

D. Perbedaan antara Motivasi Belajar Siswa Kelas (Eksperimen) yang 

Menggunakan Model Pembelajaran Cooperative tipe Numberred Heads 

Together dan Motivasi Belajar Siswa Kelas (Kontrol) yang Tidak 

Menggunakan Model Pembelajaran Cooperative tipe Numberred Heads 

Together pada Mata Pelajaran PAI  di kelas XI SMA Negeri 5 Palembang. 
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Untuk membuktikan apakah penerapan dengan menggunakan model 

pembelajaran Cooperative tipe Numberred Heads Together dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI materi pokok “Toleransi dan 

Kerukunan” kelas XI di SMA Negeri 5 Palembang. Dengan didukung oleh 

adanya kelas kontrol yang berfungsi untuk mengontrol pembuktian peningkatan 

motivasi belajar dengan menggunakan model Numberred Heads Together.  

Untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis  maka diadakan 

perhitungan dengan menggunakan tes “t” untuk dua sampel besar yang satu 

sama lain tidak berhubungan. Dengan langkah pertama yang perlu dilakukan 

adalah mencari Mean, Standar Deviasi, dan Standar Error. Setelah diketahui 

rata-rata (Mean), Standar Deviasi (SD), Tinggi, Sedang, Rendah, selanjutnya 

mencari Mean Variabel X dan Mean Variabel Y. Untuk lebih mempermudah 

perhitungannya maka dapat melihat dari tabel data motivasi belajar siswa yang 

telah diperoleh berikut ini : 

Tabel. 11 
Distribusi Frekuensi Motivasi Belajar PAI Siswa Sebelum Menggunakan 

Model Pembelajaran Numberred Heads Togther (Ny) 
Interval Frekuensi Y Y ’ FY

’ FY
’ 2 

52 - 54 3 53 + 2 +6 12 

49 – 51 8 50 +1 +8 8 

46 – 48 12 47 = M’ 0 0 0 

43 – 45 4 44 -1 -4 4 

40 – 42 7 41 -2 -14 14 

 Ny = 34   ∑fy’= -4 ∑fy’ 2= 52 

 

Dari tabel tersebut maka dapat kita cari Mean, Standar Deviasi, dan 

Standar Error. Dari data distribusi frekuensi motivasi belajar siswa sebelum 



menggunakan Model Pembelajaran  Numberred Heads Together. Dengan rumus 

sebagai berikut : 

Mencari Mean Y :   


* = 
� + +	 �∑,-’/* � 
=  47 + 3 �3(4� 
= 47 + ( -0, 352 )  = 46, 684 

Mencari Standar Deviasi : 

��* = +�∑,-’5�� − ∑,-’�� �2 

 = 3.�'�(4 	− �4(4�� 
 = 3.  1,52 − 0,0138 

=  3.  1, 5062 

= 3 x 1, 2272 = 3,68 

Setelah didapat nilai Mean dan Standar Deviasi selanjutnya mencari 

Standar Error, dari distribusi frekuensi motivasi belajar siswa sebelum 

menggunakan model pembelajaran Numberred Heads Together dengan rumus 

sebagai berikut : 

SEMy = ��� ���! 

= 
(,BC√(4�! 

=	(,BC',A4   = 0, 64 



Jadi telah diperoleh nilai rata-rata (Mean) dari motivasi belajar siswa 

sebelum menggunakan model pembelajaran Numberred Heads Together yaitu 

sebesar 46,684, hasil dari Standar Deviasi (SDy) yaitu 3,68 dan Standar Error 

sebesar 0,64. 

Selanjutnya menentukan rata-rata atau Mean Variabel X aata dari data 

motivasi belajar siswa setelah menggunaka model pembelajaran Numberred 

Heads Together, berikut tabel distribusi frekuensi motivasi belajar siswa setelah 

menggunakan model pembelajaran Numberred Heads Together : 

Tabel. 12 
Distribusi Frekuensi Motivasi Belajar PAI Siswa Setelah Menggunakan 

Model Pembelajaran Numberred Heads Togther ( Nx ) 
Interval Frekuensi X X ’ FX

’ FX
’ 2 

55 - 59 19 57 +1 +19 19 

50 – 54 10 52= M’ 0 0 0 

45 – 49 4 47 -1 -4 4 

 Ny = 33   ∑fy’= 15 ∑fy’ 2= 15 

 

Dari tabel tersebut maka dapat kita cari Mean, Standar Deviasi, dan 

Standar Error. Dari data distribusi frekuensi motivasi belajar siswa setelah 

menggunakan Model Pembelajaran  Numberred Heads Together. Dengan rumus 

sebagai berikut : 

Mencari Mean Variabel X : 


= = 
� + +	 �∑,>’/= � 
=  52 + 5 ?@((� 
=  52 + 

A'(( 



= 52 + 2, 273 

= 54, 273 dibulatkan jadi = 54 

Mencari Stanar Deviasi Variabel X : 

��= = +�∑,>’5�� − ∑,>’�� �2 

 = 5.�!'(( 	− !'((�� 
= 5.  0, 45 − 0,20 

=  5.  0,25 

 = 5 x 0,5 = 2,5 

SEMx = ��� ���! 

= 
�,'√((�! 

=	 �,'',B' = 0,44 

Jadi telah diperoleh nilai rata-rata (Mean) dari motivasi belajar siswa 

setelah menggunakan model pembelajaran Numberred Heads Together yaitu 

sebesar 54,273, hasil dari Standar Deviasi (SDx) yaitu 2,5 dan Standar Error 

sebesar 0,44 

Dari dari hasil perhitungan di atas, nilai rata-rata (Mean) pada variabel Y 

atau pada kelas yang tidak menggunakan model pembelajaran Numberred Heads 

Together (kelas Kontrol) dan nilai rata-rata (Mean) pada Variabel X atau kelas 

Eksperimen maka diperoleh Mean Variabel Y sebesar 46,84 dan Mean Variabel 

X sebesar 54,273. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

 



Grafik.3 
Perbedaan Mean Variabel Y dan Mean Variabel X 

 

Berdasarkan grafik di atsa dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

hasil nilai rata-rata (Mean) antara kelas kontrol ( kelas tidak menggunakan 

model pembelajaran Numberred Heads Together ) dan kelas eksperimen ( kelas 

yang menggunakan model pemebelajaran Numberred Heads Togeteher ) dengan 

selisih angkah 7,443. Itu berarti telah membuktikan bahwa terdapat peningkatan 

nilai rata-rata setalah diterapkan model pembelajaran NHT pada kelas 

Ekperimen. 

Langkah selanjutnya mencari Standar Error perbedaan Mean variabel X 

dan variabel Y, dengan rumus : 

�����	�� = ������ + ����� 
=  (0,44)� + (0,64)� 
= √0,1936 + 0,4096 

= √0,6032 

= 0,77 

Selanjutnya mencari “t” atau  t0 dengan rumus sebagai berikut : 
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t0  = 
�������	�	H	�    

= 
'4,�A	�	4B,B4�,AA    

= 
A,B(�,AA  

= 9,90 

Setelah mendapatkan hasil “t” atau t0  maka selanjutnya memberikan 

interpretasi terhadap t0,  sebagai berikut : 

df  atau db = (N1 + N2 – 2) = (34 + 34 – 2) = 65 

Karena di dalam tabel tidak didapati df sebesar 65, maka dipergunakan df 

yang paling mendekati dengan 65, yaitu df sebesar 70, sehingga diperoleh harga 

kritik “t” pada tabel tt  yaitu: 

Pada taraf signifikan 5% : tt = 2,00 

Pada taraf signifikan 1% : tt = 2,65 

Sedangkan t0 = 9,90 

Dengan membandingkan besarnya “ t ” yang telah diperoleh dalam 

penghitungan yaitu t0 = 9,90 dan besarnya “ t” yang tercantum dalam tabel nilai 

“ t” pada taraf signifikan 5% = 2,00 dan 1%= 2,65, maka dapat diketahui t0  lebih 

besar dari ttabel  pada taraf 5% maupun 1%. 

 

(2,00 < 9,90 > 2,65) 

Karena  “t0”  lebih besar dibandingkan dengan ttabel baik pada taraf 

signifikan 5% dan 1%. Itu  berarti Hipotesi Nihil (H0) di tolak dan Hipotesi 



Alternatif ( Ha ) diterima. Berarti motivasi belajar siswa antara kelas kontrol dan 

kelas eksperimen terdapat perbedaan. 

Maka dapat disimpulkan  bahwa Terdapat perbedaan yang signifikan 

antara motivasi belajar siswa kelas eksperimen yang menggunakan model 

pembelajaran Cooperative tipe Numberred Heads Together dan motivasi belajar 

siswa kelas kontrol yang tidak menggunakan model pembelajaran Cooperative 

tipe Numberred Heads Together pada mata pelajaran PAI di kelas XI SMA 

Negeri 5 Palembang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Motivasi belajar siswa yang tidak menggunakan model pembelajaran 

Cooperative tipe Numberred Heads Together yaitu pada kelas kontrol 

(XI.IPA.3) di SMA Negeri 5 Palembang pada mata pelajaran PAI materi 

Toleransi dan Kerukunan, tergolong rendah. Hal ini terbukti dari siswa yang 

mendapatkan skor yang tergolong dalam kategori tinggi berjumlah 9 orang 

(27,27%), yang tergolong kategori sedang berjumlah 19 orang ( 57,58%) dan 

yang tergolong kategori rendah sebanyak 6 orang (18,18%). 

2. Motivasi belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran 

Cooperative tipe Numberred Heads Together di kelas eksperimen (XI.IPA.4) 

di SMA Negeri 5 Palembang pada mata pelajaran PAI materi Toleransi dan 

Kerukunan, tergolong sedang. Hal ini terbukti dari siswa yang mendapatkan 

skor yang tergolong  dalam kategori tinggi berjumlah 12 orang atau 

(36,37%), yang tergolong kategori sedang berjumlah 12 orang atau (36, 

36%), serta yang tergolong dalam kategori rendah berjumlah 9 orang atau 

(27,27%). 
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3. Terdapat peningkatan motivasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

perhitungan yang membandingkan t0 dengan tt  baik pada taraf signifikan 5% 

maupun pada taraf 1% yaitu: (2,00 < 9,90 > 2,65). Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa Ha  yang berbunyi Terdapat perbedaan yang signifikan 

antara motivasi belajar siswa kelas eksperimen yang diterapkan model 

pembelajaran Cooperative tipe Numberred Head Together dan motivasi 

belajar siswa kelas kontrol yang tidak diterapkan model pembelajaran 

Cooperative tipe Numberred Head Together pada mata pelajaran PAI kelas 

XI  di SMA Negeri 5 Palembang.  

B. Saran  

Mengacu pada kesimpulan di atas, maka dapat diajukan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada kepala sekolah hendaknya selalu memberdayakan 

kompetensi pengetahuan serta kompetensi keterampilan guru dalam hal 

memilih model yang sesuai dengan karakteristik siswa sehingga dalam proses 

pembelajaran berjalan dengan baik dan maksimal. 

2. Diharapkan kepada guru hendaknya dapat menggunakan model pembelajaran 

yang lebih baik lagi, menarik dan menyenangkan bagi siswa, serta sesuai 

dengan karakter siswa. Dalam hai ini yaitu Model pembelajaran Numberred 

Heads Together Sehingga dalam proses pembelajaran akan berjalan dengan 

efektif dan efisien serta mendapatkan hasil yang sesuai indikator yang 

diinginkan 
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