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ABSTRAK 

 

MUHAMMAD MASRURI, Dosen pembimbing: Dr. Noer Hidayah, M.Si dan 

Drs. Irfan Burhani, M.Psi. Implementasi Metode Numbered Heads Together 

(NHT) untuk Meningkatkan  Prestasi Belajar pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam Kelas X-6 SMAN 1 Ngadiluwih, Pendidikan Agama Islam, 

Tarbiyah, STAIN Kediri, 2016. 
 

Kata kunci: Number Heads Together, Prestasi Belajar, Pendidikan Agama Islam 
  

Prestasi belajar ialah hasil pencapaian yaug diperoleh seorang pelajar 

siswa setelah mengikuti ujian dalam suatu pelajaran tertentu. Di SMA Negeri 

Ngadiluwih prestasi belajar siswas kelas X-6 sangat rendah, oleh karena itu perlu 

metode yang tepat dalam mengatasi prestasi belajar tersebut, dalam hal ini peneliti 

menggun akan metode number heads together dalam meningkatkna prestasi 

belajar. Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan 

strategi Numbered Heads Together (NHT) dalam meningkatkan prestasi belajar 

siswa Kelas X-6 SMAN 1 Ngadiluwih.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian tindakan kelas dan 

lokasi penelitiannya SMA Negeri Ngadiluwih, sedangkan yang menjadi objek 

penelitian adalah siswa kelas X-6 di SMA Negeri Ngadiluwih. Adapun tahapan 

dalam penelitian ada empat tahapan yaitu : 1) Menyusun RPP, 2) Pelaksanaan, 3) 

Pengamatan, dan 4) refleksi. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dengan 3 

siklus mulai dari pra siklus, skilus kesatu, dan siklus kedua. 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas, mulai dari pra siklus yang 

menggunakan metode ceramah, yang dilanjutkan dengan siklus 1, dan siklus 2 

menggunakan metode Number Heads Together,  diketahui bahwa metode Number 

Heads Together dapat mengkatkan prestasi belajar siswa kelas X-6 pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada pra siklus 34,28 % siswa yang tuntas, 

dan 65,72 % siswa yang tidak tuntas, pada siklus 2 persentase ketuntasan 

meningkat sebanyak  64,86% siswa tuntas dan 35,24 % siswa yang tidak tuntas, 

sesdangkan pada siklus 2 meningkat sebanyak 91,89 % siswa yang tuntas, dan 

8,11 % siswa yang tidak tuntas. Dapat disimpulkan bahwa metode Number Heads 

Together dapat mengkatkan prestasi belajar siswa kelas X-6 pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri Ngadiluwih. 
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