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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dan 

proses pembelajaran (kegiatan guru dan kegiatan siswa) melalui penerapan model 
pembelajaran Number Head Together (NHT) pada materi sistem reproduksi di SMA 
Negeri 1 Gorontalo. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
terdiri dari 2 siklus, siklus I menjelaskan tentang struktur dan fungsi organ reproduksi 
manusia, gametogenesis, dan fertilisasi sedangkan siklus II menjelaskan tentang 
teknologi dalam reproduksi manusia dan kelaianan pada reproduksi manusia. Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA-5 SMA Negeri 1 Gorontalo. Objek 
penelitian ini adalah hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran dengan 
menggunakan model pembelajaran Number Head Together (NHT). Hasil penelitian 
menunjukan hasil belajar siswa untuk siklus I dari 30 orang siswa terdapat 63% atau 
19 orang siswa yang tuntas dan 37% atau 11 orang siswa yang tidak tuntas, pada 
siklus II memperoleh nilai sebesar 80% atau 24 orang siswa yang tuntas dan 20% 
atau 6 orang siswa yang tidak tuntas. Dengan demikian disimpulkan bahwa model 
pembelajaran Number Head Together (NHT)dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
pada materi sistem reproduksi. 

Kata kunci : Model pembelajaran Number Head Together (NHT), Hasil Belajar 
   Siswa, Materi sistem reproduksi. 
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