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ABSTRAK 

 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 

IPS menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together 

bagi siswa kelas IVSD Negeri Sompokan.  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas tipe penelitian tindakan 

partisipan dimana peneliti bekerjasama dengan guru kelas IV SD Negeri 

Sompokan, sebagai pelaksana tindakan. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 

IV SD Negeri Sompokan yang berjumlah 35 siswa yang terdiri dari 17 siswa laki-

laki dan 18 siswa perempuan. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD 

Negeri Sompokan yang terletak di Desa Sompokan, Kelurahan Margomulyo, 

Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Objek penelitian ini adalah 

meningkatkan hasil belajar IPS menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Head Together bagi siswa kelas IV SD Negeri Sompokan. Teknik yang 

digunakan dalam pengumpulan data yaitu tes dan observasi. Data yang diperoleh 

berupa hasil tes siswa sebagai data primer dan hasil observasi sebagai data 

pendukung. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif 

kuantitatif untuk hasil tes dan analisis deskriptif kualitatif untuk hasil observasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Head Together dapat meningkatkan hasil belajar dalam 

pembelajaran IPS bagi siswa kelas IV SD Negeri Sompokan. Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya peningkatan nilai dari sebelum pemberian tindakan hingga siklus 

II. Nilai rata-rata kelas yang diperoleh siswa sebelum pemberian tindakan adalah 

63,71 dengan persentase siswa yang mencapai ketuntasan belajar yaitu 52%. Pada 

siklus I, nilai rata-rata kelas yang diperoleh siswa naik menjadi 72,57 dengan 

persentase siswa yang mencapai ketuntasan belajar adalah 72%. Pada siklus II, 

nilai rata-rata kelas yang diperoleh siswa semakin naik menjadi 80 dengan 

persentase siswa yang mencapai ketuntasan belajar adalah 94%. 
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