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ABSTRACT 

 

Nenggala, Andang Dispra. 2018. Increasing Student Learning Interest in IPS Subject by 

Using Model Coupled Type NHT (Numbered Head Together) On Students 
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In the process of teaching and learning is often encountered by students who are 

less active in following the learning process. This is indicated by the lack of interest of 

students to ask questions to the teacher regarding the ongoing subject matter. In order 

for students' interest in learning to grow and develop well, teachers need to increase 

student learning interest in learning, one of the alternative teachers to increase student 

learning interest is by applying a model of learning that is the NHT model. It is hoped 

that applying the NHT model can increase students' learning interest especially in 

social science subjects (IPS). 

The purpose of this study is to know how the use of NHT model (Numbered Head 

Together) can increase student learning interest in the subjects of Social Studies IPS 

class III SD Negeri 111/1 Muara Bulian. 

This research method is classroom action research method (PTK) through 

planning, implementation of action, observation, reflection, which discuss about How to 

improve student learning interest in IPS subject by using NHT model (Numbered Head 

Together) 1 Muara Bulian. With the steps of the NHT model, ie (1) Students are divided 

into groups, each student in each group gets the number posted on the head, (2) the 

teacher assigns the task and each group does it, (3) the group discusses the correct 

answer and ensures (4) The teacher calls one of the student numbers at random and the 

summoned person reports the results of their cooperation, (5) Responses from another 

friend, then the teacher designates another number, (6) Conclusion learning outcomes. 

This study was conducted in 2 cycles and each cycle consisted of two meetings. 

at each meeting will be done four stages of planning, implementation, observation and 

reflection. From the observation result that has been done 1st cycle of meeting 1 equal 
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to 40,52%, meeting II equal to 47,57% and increase in cycle II meeting 1 equal to 

55,63% meeting to II equal to 75,57% experience improvement in interest category. 

The conclusion of this research is the use of NHT model can increase students' 

learning interest through two cycles to reach the success criteria with the category of 

"interest" where the average percentage result obtained in cycle II is 65.60%. 
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I. PENDAHULUAN 

Dalam proses belajar mengajar sering dijumpai adanya siswa yang kurang aktif 

dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal ini ditunjukan dengan kurangnya minat 

siswa untuk mengajukan pertanyaan kepada guru sehubungan dengan materi pelajaran 

yang sedang berlangsung. Agar minat belajar siswa dapat tumbuh dan berkembang 

secara baik, guru perlu meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran, karena 

guru sangat berpengaruh dalam penciptaan suasana pembelajaran yang dapat 

meningkatkan aktivitas dan disiplin belajar siswa. Oleh karena itu guru dituntut untuk 

kreatif dalam menggunakan model-model pembelajaran yang dapat membuat siswa 

senang, nyaman dan tidak cepat bosan sehingga tercipta suasana belajar yang ideal dan 

tujuan belajar dapat tercapai secara maksimal. 
 Menurut Rusman (2014:19) menyatakan bahwa “Guru adalah seorang pendidik, 

pembimbing, pelatih, dan pengembang kurikulum yang dapat menciptakan kondisi 

dan suasana belajar yang aktif dan kondusif, yaitu suasana belajar menyenangkan, 

menarik, memberi rasa aman, memberikan ruang kepada siswa untuk berpikir aktif, 

kreatif, dan inovatif dalam mengeksplorasi dan mengelaborasi kemampuannya”.  salah 

satu alternatif guru untuk meningkatkan minat belajar siswa yaitu dengan menerapkan 

suatu model pembelajaran yang menarik siswa, karena dengan menerapkan suatu 

model pembelajaran siswa dapat berinteraksi secara aktif dengan memanfaatkan 

segala potensi yang dimiliki siswa, karena model pembelajaran merupakan pedoman 

dalam pembelajaran berupa cara yang digunakan guru dalam proses pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

IPS adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah dan menganalisis gejala dan 

masalah sosial di masyarakat ditinjau dari berbagai kehidupan secara terpadu. Dalam 

pembelajaran IPS guru bisa menerapkan suatu model yang nantinya dapat 

meningkatkan minat belajar siswa.  

Berdasarkan hasil observasi di Kelas III SD Negeri 111/1 Muara Bulian, Saat 

proses pembelajaran berlangsung terlihat sebanyak 10 siswa dari 19 siswa terkadang 

tidak memperhatikan penjelasan guru, siswa sering ribut, hanya beberapa siswa saja 

yang memperhatikan penjelasan guru, mengganggu temanya ketika pembelajaran, 

sehingga terkadang terjadi perkelahian akibat ulah teman yang mengganggu. 

Permasalahan tersebut mengacu pada kurangnya minat siswa dalam belajar. penyebab 

hal tersebut bahwa pembelajaran yang dilakukan belum berjalan dengan baik, cara 

mengajar guru masih dengan menggunakan model konvensional dengan metode 

ceramah, guru belum menerapkan suatu model pembelajaran yang dapat membuat 

pembelajaran menjadi menarik.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menerapkan model NHT (Numbered Head 

Together) yang bisa meningkatkan minat belajar siswa. Maka, peneliti akan 

melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul: ”Meningkatkan Minat 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS dengan Menggunakan Model Kooperatif Tipe 

NHT (Numbered Head Together) Pada Siswa Kelas III SD Negeri 111/1 Muara 

Bulian”. 
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II. KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Minat Belajar 

2.1.1 Pengertian Minat 

Menurut Slameto (2010:57) minat adalah “kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan”. Kegiatan yang diminati siswa, 

diperhatikan terus-menerus yang disertai rasa senang dan diperoleh rasa 

kepuasan.Lebih lanjut dijelaskan minat adalah suatu rasa suka dan ketertarikan pada 

suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. 

 

2.1.2 Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu proses mengkonstruksi pengetahuan melalui  

keterlibatan fisik dan mental siswa secara aktif. Belajar juga merupakan  suatu proses 

mengasimilasikan  dan menghubungkan bahan yang dipelajari dengan  pengalaman-

pengalaman yang dimiliki seseorang sehingga pengetahuannya tentang obyek tertentu 

menjadi lebih kokoh (Aunurrahman, 2009:18-19). 

 

2.1.3 Ciri-Ciri Minat 

Mengembangkan minat siswa terhadap suatu pelajaran pada dasarnya adalah 

membantu siswa melihat bagaimana hubungan antar materi yang di pelajari dengan 

diri sendiri. Siswa perlu menyadari bahwa belajar merupakan suatu sarana untuk 

mencapai tujuan yang penting , dan siswa perlu memehami bahwa hasil dari 

pengalaman belajarnya akan membawa perubahan pada dirinya. 

 

2.1.4 Indikator Minat Belajar 

menurut Safari dalam (Ronita:2015), ada beberapa indikator siswa yang memiliki 

minat belajar yang tinggi hal ini dapat dikenali melalui proses belajar dikelas maupun 

dirumah: 
a. Perasaan senang  

Yang dimaksud dengan perasaan adalah perasaan momentan atau intensional, kurjono 

(Ronita:2015) mengemukakan “momentan adalah perasaan yang muncul pada saat-saat 

tertentu. Intensional adalah reaksi dari perasaan disini terbagi menjadi dua, yaitu perasaan 

senang dan perasaan tidak senang. Sehingga dari perasaan itu akan timbul sebuah sikap. 

b. Ketertarikan siswa 

Ketertarikan itu muncul mungkin karena sifat objek yang membuat menarik atau karena ada 

perasaan senang terhadap objek atau pelajaran tata buasana, ia akan berusaha untuk mencari 

tantangan isi pelajaran yang dikaji khususnya mata pelajaran tata busana. Mencari contoh 

sesuai dengan keadaan sekarang yang berkaitan dengan mata pelajaran tata busana dan secara 

terus menerus akan membahas tentang materi pelajaran tentang itu. 

c. Perhatian dalam belajar 

Perhatian sangatlah penting dalam mengikuti kegiatan dengan baik, dan hal ini akan 

berpengaruh pula terhadap minat siswa dalam belajar. Perhatian adalah keaktifan 

peningkatan kesadaran seluruh fungsi jiwa yang dikerahkan dalam pemusatannya kepada 

barang sesuatu baik yang ada didalam maupun yang ada diluar individu. Aktifitas yang 

disertai perhatian yang intesif akan lebih sukses dan prestasinya pun akan lebih tinggi. Oleh 

karena itu pasti akan berusaha keras untuk memperoleh nilai yang bagus yaitu akan 

memberikan perhatian lebih. Memiliki konsentrasi dalam belajar dan emngikuti penjelasan 

guru serta mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. 

d. Keterlibatan 

1. Kesadaran tentang belajar dirumah 

2. Langkah siswa setelah ia tidak masuk sekolah 

3. Kesadaran siswa untuk mengikuti waktu luang. 

 

 



FKIP UNIVERSITAS JAMBI  Page | 6  

 

2.1.5 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat 

Minat berkaitan dengan nilai-nilai tertentu. Oleh karena itu, menuangkan niali-

nilai dalam aktivitas belajar sangatlah berguan untuk membangkitkan minat”. Menurut 

Amri (2011:41-42) Beberapa hal penting yang dapat dijadikan alasan utama untuk 

mendorong tumbuhnya minat belajar dalam diri siswa yaitu : 
1. Suatu hasrat untuk memperoleh nilai-nilai yang lebih baik dalam semua mata pelajaran. 

2. Suatu dorongan batin untuk memuaskan rasa ingin tahu dalam satu atau lain bidang studi. 

3. Hasrat siswa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pribadi. 

4. Hasrat siswa untuk mnerima pujian dari orang tua, guru atau teman-teman. 

5. Gambaran diri di masa mendatang untuk meraih sukses dalam suatu bidang khusus tertentu. 

Menurut Slameto dalam Amri (2011:41) faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

belajar dapat diatasi oleh guru di sekolah dengan cara : 
1. Penyajian materi yang dirancang secara sistematis, lebih praktis dan penyajiannya lebih 

berseni. 

2. Memberikan rangsangan kepada siswa agar menaruh perhatian yang tinggi terhadap bidang 

studi yang sedang diajarkan. 

3. Mengembangkan kebiasaan yang teratur. 

4. Meningkatkan kondisi fisik siswa. 

5. Mempertahankan cita-cita dan aspirasi siswa. 

6. Menyediakan sarana penunjang yang memadai. 

 

2.2 Model Pembelajaran 

2.2.1 Model Pembelajaran NHT (Numbered Head Together) 

Numbered Head Together (NHT) atau penomoran berpikir bersama merupakan 

jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi 

siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas  tradisional. Numbered Head 

Together (NHT) pertama kali dikembangkan oleh Spenser Kagen (1993) untuk 

melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu 

pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut, Trianto 

(2014:131). 

Menurut (Hamdani, 2011:90) Model pembelajaran NHT memiliki kelebihan dan 

kekurangan yaitu : 
Kelebihan model NHT antara lain : 

1. Setiap siswa menjadi siap semua 

2. Dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh. 

3. Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai 

4. Saat menyampaikan hasil diskusi, siswa tertib dan teratur maju kedepan karena guru memanggil 

salah satu nomor perwakilan dari kelompok. 

Kekurangan atau kelemahan model NHT antara lain : 

1. Kemungkinan nomor yang dipanggil, dipanggil lagi oleh guru 

2. Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. 

 

2.3 Pembelajran IPS 

Ilmu pengetahuan sosial sebagai bidang ilmu memilii garapan luas yang perlu 

dipelajari, meliputi gejala-gejala dan masalah kehidupan manusia di masyarakat. IPS 

juga membahas hubungan antara manusia dengan lingkungannya, lingkungan 

masyarakat dimana anak didik tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari 

masyarakat, dihadapkan pada berbagai permasalahan yang ada dan terjadi di 

lingkungan sekitarnya. Ilmu pengetahuan sosial (IPS) adalah bidang studi yang 

mempelajari, menelaah dan menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat 

ditinjau dari berbagai aspek kehidupan secara terpadu. 
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2.3.1 Hakikat Pendidikan IPS 

Pendidikan IPS di sekolah adalah suatu pelajaran atau bidang kajian yang 

mendudukan konsep dasar berbagai ilmu sosial yang disusun melalui pendekatan 

pendidikan dan melalui pertimbangan psikologis serta kebermaknaannya bagi siswa 

dalam kehidupanya sehari hari  dari tingkat SD hingga SMA. Piaget  ( Daryanto 

2010:50). 

 

2.3.1 Tujuan IPS 

Menurut Hidayat (2014:32) tujuan pendidikan IPS atas dasar pemikiran bahwa 

pendidikan IPS harus mengacu pada tujuan pendidikan Nasional. Dengan demikian 

tujuan pendidikan IPS adalah membangkitkan kemampuan peserta didik dalam 

menguasai disiplin ilmu-ilmu sosial untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih 

tinggi. 

 

III.  METODE PENELITIAN 

3.1 Pelaksanaan Penelitian Tindakan 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas III SD Negeri 111/1 

Muara Bulian yang berjumlah 19 orang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 7 orang 

perempuan. 

3.3 Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dilakukan di SD Negeri 111/1 Muara Bulian 

pada semester ganjil tahun ajaran 2017/2018. 

3.4 Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dalam semester ganjil, yang direncanakan pada pada 

bulan agustus sampai september 2017. 

3.5 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan secara bersiklus. Pada setiap siklusnya terdiri dari 

empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

3.5.1 Perencanaan 

Tahapan perencanaan dalam penelitian ini akan dilaksanakan dengan cara-cara 

berikut ini, diantaranya : 

1) Diskusi dengan guru menentukan waktu pelaksanaan pembelajaran. 

2) Mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

3) Mempersiapkan nomor kepala  

4) Menyiapkan  lembar angket minat belajar siswa 

5) Menyiapkan  lembar observasi guru. 

6) Membuat lembar kerja siswa. 

3.5.2 Pelaksaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dilakukan setelah mendapat izin dari kepala sekolah. Proses 

penelitian dilakukan sesuai dengan jadwal pembelajaran IPS kelas III SD Negeri 111/I 

Muara Bulian. Pelaksanaan tindakan ini dilaksanakan sesuai dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat pada perencanaan tindakan. Adapun 

tindakan yang akan dilakukan yaitu : 

1.Kegiatan awal : apersepsi dan motivasi 

2.Kegiatan inti : eksplorasi, elaborasi, konfirmasi 

3.Kegiatan akhir : memberikan reward 
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3.5.3 Observasi 

Menurut Arikunto (2013:156) “observasi adalah metode yang melibatkan peneliti 

untuk melakukan pengamatan langsung terhadap objek dan melakukan pencatatan 

secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki”. 

3.5.4 Refleksi 

Refleksi adalah kegiatan mengulas secara mendalam tentang perubahan yang 

terjadi pada siswa, guru dan kelas dengan mengamati, mengkaji, dan menganalisis 

hasil observasi selama proses pembelajaran berlangsung. 

3.6 Tekhnik Pengumpulan Data 

3.6.1 Wawancara 

Teknik wawancara adalah teknik untuk mendukung teknik observasi yang 

dilakukan dalam penelitian ini. Menurut Setyadin (dalam Gunawan, 2013:160) 

“Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan 

merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara 

fisik”. 

3.6.2 Angket 

Menurut sugiyono (2013: 142) “angket merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya”. 

3.6.3 Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah teknik dokumen data dengan mengumpulkan data 

dalam bentuk foto, RPP, lks dan media pembelajaran pada saat observasi. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis dari penelitian. Analisis 

penelitian menggunakan analisis data kualitatif dan data kuantitatif. Analisis kualitatif 

yaitu menggambarkan data dengan kalimat untuk memperoleh  keterangan yang jelas 

dan terperinci. Teknis analisis data ini diperoleh dari hasil lembar angket minat 

belajar. Data angket yang telah diperoleh kemudian dilakukan analisis secara 

deskriptif, sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas tentang pembelajaran 

yang dilakukan guru pada saat  pembelajaran IPS berlangsung yaitu dengan 

menggunakan model Numbered Head Together (NHT).  

Kategori analisis awal akhir dan analisis peserta didik diperoleh dengan cara 

menghitung skor dari setiap responden. Skor setiap responden diperoleh menggunakan 

persamaan: 

Sk = 
   

    
       

Dengan rentang nilai : 

 

Interval (%) Kategori 

0 – 20 Tidak minat 

21 – 40 Kurang minat 

41 – 60 Cukup minat 

61 – 80 Minat 

81 – 100 Sangat minat 

(Dimodifikasi dari Riduwan, 2012: 89) 
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3.8 Kriteria Keberhasilan 

Kriteria keberhasilan merupakan hal yang perlu, jadi peneliti menetapkan kriteria 

keberhasilan dalam penelitian ini adalah adanya peningkatan minat belajar siswa kelas 

III SD Negeri 111/1 Muara Bulian melalui model Numbered Head Together (NHT). 

Penelitian ini akan dikatakan berhasil apabila sudah mengalami peningkatan antara 

minat belajar siswa dari kondisi awal, setelah dilakukan pembelajaran dengan  

menggunakan model Numbered Head Together (NHT) sampai selesainya tindakan. 

Adapun rincian keberhasilan penelitian adalah:  adanya peningkatan minat belajar 

siswa  pada pembelajaran IPS di kelas III SD Negeri 111/I Muara Bulian, yang 

mencapai kategori minat. 

 

IV. HASIL  DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Hasil Penelitian Siklus I 

4.1.1.1 Tahap Perencanaan Siklus I 

4.1.1.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

4.1.1.3 Observasi Siklus I 
Tabel 4.4 tabel rekapitulasi minat belajar siswa siklus I 

 

 

 

No Nama 

Siswa 

Siklus 1  

Pertemuan 1 Pertemuan 

2 

Jumlah Rata-rata Predikat 

1. AMR 41 55 96 48 CM 

2. AAR 46 58 104 52 CM 

3. ADN 40 48 88 44 CM 

4. CA 46 53 99 49,5 CM 

5. DIS 46 48 94 47 CM 

6. DAH 40 50 90 45 CM 

7. FS 43 53 96 48 CM 

8. MLH 40 40 80 40 KM 

9. MFP 40 40 80 40 KM 

10. MWO 38 46 84 42 CM 

11. MS 41 50 91 45,5 CM 

12. MN 41 51 92 46 CM 

13. PAS 36 40 76 38 KM 

14. RW 36 40 76 38 KuM 

15. RR 36 38 74 37 KM 

16. KAE 43 45 88 44 CM 

17. SA 40 53 93 46,5 CM 

18. KS 41 55 96 48 CM 

19. LS 36 41 77 38,5 KM 

jumlah 770 904  837  

persentase 40,52 47,57  44,04  

 

   

Cukup 

minat 
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Hasil observasi minat belajar siklus I yang terlihat pada tabel 4.4 dimana pada 

pertemuan I rata-rata minat belajar siswa 40,52 dan terjadi peningkatan di pertemuan 

II dimana rata-rata minat belajar siswa 47,57 dengan minat belajar pada siklus I secara 

klasikal adalah 44,04 %, dimana masih di kategorikan cukup minat dan masih perlu 

dilakukan peningkatan pada siklus selanjutnya. 

 

4.1.1.4 Refleksi Penelitian Siklus 1 

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus II 

4.1.2.1 Tahap Perencanaan Penelitian Siklus II 

4.1.2.2 Tahap Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

4.1.2.3 Observasi Siklus II 

Tabel 4.8 tabel rekapitulasi minat belajar siklus II 

 

 

No Nama 

Siswa 

Siklus 1I  

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Jumlah Rata-rata Predikat 

1. AMR 58 66 124 62 Minat 

2. AAR 63 68 131 65,5 Minat 

3. ADN 63 83 146 73 Minat 

4. 

CA 

75 91 

166 

83 Sangat 

minat 

5. DIS 56 86 142 71 Minat 

6. DAH 58 80 138 69 Minat 

7. FS 53 73 126 63 Minat 

8. 

MLH 

46 71 

117 

58,5 Cukup 

minat 

9. MFP 51 75 126 63 Minat 

10. MWO 63 81 144 72 Minat 

11. MS 55 70 125 62,5 Minat 

12. MN 55 83 138 69 Minat 

13. 

PAS 

50 66 

116 

58 Cukup 

minat 

14. 

RW 

50 68 

118 

59 Cukup 

minat 

15. 

RR 

46 66 

112 

56 Cukup 

minat 

16. 

KAE 

50 85 

135 

67,5 Cukup 

minat 

17. 

SA 

44 80 

124 

62 Cukup 

minat 

18. KS 75 71 146 73 Minat 

19. 

LS 

46 73 

119 

59,5 Cukup 

minat 

Jumlah 1057 1436  1245,5  

persentase 55,63 75,57  65,60  

    MINAT  
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Hasil observasi minat belajar siklus II yang terlihat pada tabel 4.8 dimana pada 

pertemuan 1 rata-rata minat belajar siswa 55,63 dan terjadi peningkatan pada 

petemuan 2 dimana rata-rata minat belajar siswa 75,57 dengan persentasi minat belajar 

siswa secara klasikal adalah65.60 % dimana di kategorikan minat. 

 

4.1.2.4 Refleksi Penelitian Siklus II 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian siklus I sampai dengan siklus II terjadi peningkatan 

minat belajar siswa pada tiap siklusnya. Pada siklus I hasil angket minat belajar siswa 

belum memenuhi kriteria keberhasilan. Pada pertemuan 1 belum semua langkah-

langkah model pembelajaran Number Head Together terlaksana dan proses 

pembelajaran juga masih berpusat pada guru sehingga menyebabkan siswa pasif 

selama pembelajaran dan bosan. Siswa masih rendah minat belajarnya  dalam belajar 

terlihat pada pertemuan 1, masih banyak siswa yang tidak memperhatikan penjelasan 

guru, masih ada siswa yang tidak mau bekerja dalam kelompok, siswa hanya 

mengobrol dengan teman dan mengganggu teman yang lain, masih banyak siswa yang 

ribut, masih ada siswa yang keluar saat pembelajaran belum selesai dan bermain 

ketika proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan pada pertemuan 2, jumlah siswa 

yang izin keluar sebelum pembelajaran selesai tanpa alasan yang jelas sudah mulai 

berkurang dan siswa yang bermain ketika proses pembelajaran juga sudah mulai 

berkurang meskipun masih ada. siswa lebih memilih keluar kelas tanpa izin kepada 

guru saat pembelajaran belum selesai, masih ada siswa yang ribut dalam kelas dan 

tidak memperhatikan penjelasan guru, mengerjakan tugas tetapi tidak sesuai petunjuk 

pengerjaan, dan masih ada siswa yang mengganggu kelompok lain. Namun, dengan 

dibaginya siswa kedalam beberapa kelompok secara  heterogen dalam proses 

pembelajaran, membuat siswa menjadi aktif dan mampu bekerja sama serta 

meningkatkan minat belajar siswa dalam belajar dan menyelesaikan tugas tepat waktu. 

Pembelajaran juga menjadi lebih hidup karena siswa belajar sambil bermain, 

dikarenakan menggunakan media dari model pembelajaran NHT yaitu nomor di 

kepala. 

Proses pembelajaran pada siklus II, dapat disimpulkan bahwa minat belajar siswa 

mengalami peningkatan dengan diterapkannya model pembelajaran yang lebih 

bervariatif yaitu dengan menerapkan model pembelajaran NHT dan tidak hanya 

dengan menggunakan model pembelajaran yang konvensional saja serta adanya 

perbaikan tindakan-tindakan yang dilakukan guru dalam meningkatkan minat belajar 

siswa. Apabila pembelajaran yang dilakukan tetap saja menggunakan model 

pembelajaran konvensional dan tidak melibatkan siswa secara aktif dalam 

pembelajaran maka akan membuat siswa melakukan hal-hal negatif yang akan 

membuat minat belajar siswa menurun.  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan  Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan pada siswa kelas 

III di SD Negeri 111/I Muara Bulian pada semester ganjil  tahun pelajaran 2017/2018 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penggunaan model pembelajaran Kepala Bernomor (Number Head Together) pada 

siswa kelas  III dapat meningkatkan minat belajar. 

2. Dari hasil pengamatan yang telah dilaksanakan siklus I pertemuan 1 sebesar 40,52 

%, pertemuan II sebesar 47,57 % dan meningkat pada siklus II pertemuan 1 sebesar 

55,63%  pertemuan ke II sebesar 75,57% mengalami peningkatan pada kategori 

minat. 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diberikan di atas maka penulis menyampaikan 

saran sebagai berikut: 

1. Saran bagi Guru 

a. Guru hendaknya dapat memberikan dorongan saat belajar agar siswa dapat 

meningkat minat belajar. 

b. Pemberian model pembelajaran Kepala Bernomor (Number Head Togteher) agar 

minat siswa dalam belajar semakin baik. 

2. Saran bagi sekolah 

a. Penerapan model pembelajaran Kepala Bernomor (Number Head Togteher) 

hendaknya  dapat menjadi salah satu  upaya untuk meningkatkan minat dalam 

belajar sehingga proses pembelajaran di sekolah akan berjalan ke arah yang lebih 

baik  terutama kualitas pembelajaran. 

b. Fasilitas pembelajaran  seperti buku pelajaran harus dioptimalkan ketersediannya, 

agar tidak menghambat proses pembelajaran  sehingga dapat meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah. 

3. Saran Bagi peneliti 

Penelitian selanjutnya mengenai pemberian model pembelajaran Kepala 

Bernomor (Number Head Togteher) dalam meningkatkan minat belajar siswa, 

hendaknya lebih dikembangkan  dengan pemberian model-model pembelajaran 

yang lainnya. 
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