
 

 

ABSTRAK 

 

 

Lela Nurlatifah, “Upaya Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia Pokok Bahasan Menulis Puisi Bebas Melalui 

Penerapan Model Numbered Heads Together”(Penelitian Tindakan Kelas pada 

Siswa Kelas V MI Pangkalan Indihiang Kota Tasikmalaya). 

 

Proses pembelajaran Bahasa Indonesia seharusnya menjadi proses yang 

dapat melibatkan siswa secara langsung. Namun pada kenyataannya pembelajaran 

Bahasa Indonesia di MI Pangkalan pada materi menulis puisi bebas menjadikan 

siswa bosan, kurangnya respon terhadap guru, juga guru yang jarang menggunakan 

model pembelajaran sehingga proses pembelajaran berlangsung kurang maksimal. 

Penelitian yang dapat menyelesaikan masalah tersebut, melalui penggunaan 

model Numbered Heads Together menjadi salah satu model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Model pembelajaran Numbered Heads 

Together merupakan model pembelajaran model ini dapat memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk saling berdiskusi dengan kelompoknya dan berbagi informasi 

dengan kelompok lain secara bersamaan.    

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) Aktivitas belajar siswa sebelum 

menerapkan model Numbered Heads Together pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia; 2) Penerapan model Numbered Heads Together pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia; 3) Aktivitas belajar siswa setelah menerapkan model Numbered 

Heads Together pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari empat langkah pokok yaitu perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. Instrumen yang digunakan adalah 

silabus, RPP, lembar observasi. Adapun tekhnik pengumpul datanya yaitu lembar 

observasi dan dokumentasi. dan yang dijadikan objek penelitian ini adalah siswa 

kelas V MI Pangkalan dengan jumlah 20 orang siswa terdiri dari 10 orang siswa 

laki-laki dan 10 orang siswa perempuan. 

Hasil penelitian : (1) pra siklus dilakukan tanpa menggunakan model 

Numbered Heads Together dan aktivitas belajar siswa 50% sedangkan aktivitas 

guru 56,3%. (2) siklus I dengan menggunakan model Numbered Heads Together 

aktivitas belajar siswa 60,72% dan aktivitas guru 65,62%, siklus II untuk 

memperbaiki kekurangan pada siklus I, dengan menggunakan model Numbered 

Heads Together, rata-rata aktivitas belajar siswa dan aktivitas guru terjadi 

peningkatan yang signifikan yaitu aktivitas siswa mencapai 82,15% dan aktivitas 

guru 78,15% (3) Setiap siklus selalu mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus 

II hasilnya meningkat dari 63,17% meningkat menjadi 80,15%, sehingga dapat 

dikatakan bahwa model pembelajaran numbered Heads Together pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia pokok bahasan menulis puisi bebas dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa. 
 


