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Penelitian pada skripsi ini dilatarbelakangi kurang maksimalnya 

pembelajaran siswa di sekolah. Hal ini disebabkan karena model pembelajaran 

yang masih bersifat konvensioanl yaitu ceramah dan tanya jawab, sehingga siswa 

hanya duduk diam, melihat dan mendengarkan yang dijelaskan oleh guru. 

Akhirnya,  motivasi siswa menurun dan hasil belajar menjadi kurang baik dan 

tidak memuaskan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah inovasi dalam pembelajaran 

untuk mengaktifkan siswa agar termotivasi dalam pembelajaran serta hasil belajar 

menjadi lebih baik dan memuaskan. Sehingga dalam penelitian ini peneliti 

memilih model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT). Tujuan 

penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui adakah pengaruh  motivasi belajar IPA 

antara kelas yang menggunakan model pembelajaran Numbered Heads Together 

(NHT) dengan yang menggunakan model konvensional. 2) Untuk mengetahui 

adakah pengaruh hasil belajar kognitif IPA antara kelas yang menggunakan model 

pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dengan yang menggunakan 

model konvensional. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 

dengan desain True Eksperimental Desaign. Populasi dalam penelitian ini siswa 

kelas IV sampel yang digunakan kelas kontrol 35 dan kelas eksperimen 35 dengan 

menggunakan teknik sampling. Instrumen penelitian yang digunakan (1) 

Observasi, (2) angket, (3) Tes.  Teknik analisis data hasil angket dan hasil belajar 

siswa dengan menggunakan uji-t. Hasil penelitian ini menunjukan ada pengaruh 

motivasi belajar IPA antara kelas yang menggunakan  model pembelajaran 

Numbered Heads Together (NHT) dengan yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional. Ini terbukti, bahwa hasil analisis data dengan 

menggunakan rumus uji-t didapatkan                            . Hal 

ini berari    ditolak. Demikian juga dengan hasil belajar siswa, ada pengaruh  

hasil belajar IPA anata kelas yang menggunakan model pembelajaran Numbered 

Heads Together (NHT) dengan yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional. Ini terbukti bahwa                           , hal ini 

berarti    ditolak. 
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