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Penggunaan ceramah sebenarnya kurang membuat siswa aktif namun masih banyak guru 

yang menerapkannya dalam pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan 

untuk mengaktifkan siswa dalam pembelajaran IPA yaitu model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT (Numbered Head Together). NHT (Numbered Head Together) dapat membuat siswa 

berpartisipasi aktif sebab selama pembelajaran siswa saling bekerja sama dalam suatu kelompok. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat perbedaan hasil belajar yang 

signifikan antara siswa yang mendapat pembelajaran model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

(Numbered Head Together) dengan siswa yang tidak mendapat pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together dan apakah 

hasil belajar dengan  model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together) lebih 

tinggi dari pada yang tidak menggunakan NHT (Numbered Head Together) pada mata pelajaran 

IPA dengan materi daur air siswa kelas V. Tujuannya yaitu untuk mengetahui tingkat keefektifan 

model pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran IPA materi daur air. 

 Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V SD 02 dan 03 Sungapan Semester II 

tahun ajaran 2010/2011. Sampel dari penelitian ini yaitu siswa kelas V SD Negeri 03 Sungapan 

yang berjumlah 16  orang sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas V SD Negeri 02 Sungapan 

yang berjumlah 16 orang sebagai kelas kontrol. Metode pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah dokumentasi, tes dan observasi. 

 Hasil rata-rata nilai posttest IPA materi daur air di kelas eksperimen yaitu 73,81 

sedangkan kelas kontrol yaitu 59,06. Berdasarkan uji normalitas  terhadap hasil posttest, kelas 

eksperimen yaitu 0,018. Sedangkan, pada kelas kontrol diperoleh 0,198. Kedua data tersebut 

tidak berdistribusi normal sebab salah satu kelas tidak berdistribusi normal dikarenakan hasilnya 

kurang dari 0,05, sehingga tidak perlu dilakukan uji homogenitas. Perhitungan hipotesisnya 

menggunakan Mann-Whitney U (Uji U) karena data tidak berdistribusi normal. Setelah 

perhitungan dengan uji U diperoleh hasil 0,038, yang berarti <0,05. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa Ha diterima atau Ho ditolak. Dengan demikian, penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together) efektif untuk diterapkan pada mata pelajaran 

IPA materi daur air terhadap siswa kelas V di SD Negeri 03 Sungapan. 
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