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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Model Pembelajaran

Pada kajian teori ini akan dijabarkan berbagai landasan atau teori yang

menjadi pendukung penelitian ini. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat di

bawah ini:

2.1.1 Pengertian Model Pembelajaran

Dalam proses belajar mengajar diperlukan metode, pendekatan, teknik,

atau model pembelajaran yang tepat. Hal tersebut dimaksudkan agar tujuan

pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Mengenai model

pembelajaran itu sendiri SS Chauchan (dalam Chairunnisa, 2012: 16)

mengemukakan bahwa:

Models of teaching can be defined as an instructional design
which describes the process of specifying and producing
particular environmental situations which cause the students
to interact in such a way that a specific change occurs in
their behavior.

Pernyataan di atas diterjemahkan bahwa model mengajar merupakan

sebuah perencanaan pengajaran yang menggambarkan proses yang ditempuh pada

proses belajar mengajar agar dicapai perubahan spesifik pada perilaku siswa

seperti yang diharapkan (Wahab, 2008: 52). Sependapat dengan pertanyaan ini,

Sudrajat (2003:9) juga memaparkan bahwa model pembelajaran pada dasarnya

merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang

disajikan secara khas oleh guru. Selain itu, Sumarno (dalam Chairunnisa 2012:

17), mengemukakan bahwa model pembelajaran merupakan strategi yang

digunakan oleh guru untuk meningkatkan motivasi belajar, sikap belajar
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dikalangan siswa, mampu berpikir kritis, memiliki ketrampilan sosial dan

pencapaian hasil pembelajaran yang lebih optimal (Isjoni, 2009: 8).

Dengan demikian, jika diinterpretasi secara lepas, maka sesungguhnya

yang disebut model belajar adalah sebuah perencanaan pembelajaran untuk

menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif, menyenangkan serta

mendorong siswa untuk belajar aktif, mandiri dan bekerja sama. Kesimpulan ini

memberikan peringatan bahwa dengan demikian pemilihan model pembelajaran

merupakan persoalan yang serius harus digumuli oleh para pengajar.

2.1.2 Jenis Model Pembelajaran

Kardi dan Nur (dalam Trianto, 2009) mengemukakan bahwa ada lima

model pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengelola pembelajaran, yaitu:

2.1.2.1 Model Pembelajaran Langsung

Menurut Arends (Trianto, 2009: 41) model pembelajaran langsung adalah

suatu model pembelajaran yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar

siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural

yang terstruktur dengan baik dan dapat diajarkan dengan pola kegiatan bertahap.

2.1.2.2 Model Pembelajaran Kooperatif

Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang

mengutamakan kerjasama diantara siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran,

dimana siswa belajar bersama dalam sebuah kelompok kecil yang terdiri dari

sejumlah siswa yang heterogen baik dilihat dari kemampuan belajarnya, rasnya,

suku atau jenis kelaminnya.

2.1.2.3 Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah

Arends (dalam Chairunnisa 2012: 18) menyatakan bahwa model

pembelajaran berdasarkan masalah (problem base learning) adalah model

pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik,

sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuhkan
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ketrampilan yang lebih tinggi dan inkuiri, melatih siswa agar mandiri dan percaya

diri. Model ini bercirikan penggunaan masalah kehidupan nyata sebagai sesuatu

dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, serta

mendapatkan pengetahuan konsep-konsep penting.

2.1.2.4 Model Pembelajaran Diskusi

Model pembelajaran diskusi merupakan model pembelajaran yang sangat

berkaitan dengan pemecahan masalah. Model pembelajaran in sering disebut

diskusi kelompok atau resitasi (pelafalan bersama).

Sementara itu menurut Sugiyanto (dalam Chairunnisa 2012: 18) jenis-jenis

model pembelajaran itu diantaranya: model pembelajaran kontekstual, model

pembelajaran kooperatif (cooperative learning), model pembelajaran kuantum,

model pembelajaran terpadu, dan model pembelajaran berbasis masalah.

2.2 Model Pembelajaran Kooperatif

Dalam model pembelajaran kooperatif ini akan dijabarkan tentang

pengertian, tujuan, dan lima unsur model pembelajaran kooperatif. Lebih jelasnya

akan dibahas di bawah ini.

2.2.1 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang

berdasarkan faham konstruktivis. Pembelajaran kooperatif berasal dari kata

“kooperatif” yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan

saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau tim. Model

pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekedar belajar dalam kelomopok.

Pelaksanaan model kooperatif dengan benar akan memungkinkan peserta didik

mengelola kelas dengan lebih efektif.

Menurut Trianto, (2007:41) pembelajaran kooperatif adalah yang

bernaung dalam teori konstruktivis. Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep
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bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika

mereka saling berdiskusi dengan temannya.

Eggen dan Kauchak (Trianto, 2007:42) pembelajaran kooperatif

merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran yang melibatkan siswa bekerja

secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Agus Suprijono, (2010:54) pembelajaran kooperatif adalah

konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-

bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Secara umum

pembelajaran kooperatif dianggap lebih diarahkan oleh guru, dimana guru

menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan

informasi yang dirancang untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah

yang dimaksud.

Pembelajaran kooperatif adalah strategi belajar dengan membagi siswa ke

dalam kelompok kecil dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda dengan

tujuan setiap anggota kelompok harus saling bekerja sama  dan saling membantu

untuk memahami materi pelajaran dan menyelesaikan tugas kelompoknya. Oleh

sebab itu, pembelajaran kooperatif sangat baik untuk dilaksanakan karena siswa

dapat bekerja  sama dan saling membantu satu sama lain untuk mengatasi tugas

yang dihadapi.

Belajar dengan model kooperatif  dapat diterapkan untuk memotivasi

siswa untuk berani mengemukakan pendapatnya, menghargai pendapat teman atau

orang lain, dan saling memberikan pendapat (sharing  ideas). Selain itu dalam

belajar biasanya siswa dihadapkan  pada latihan soal-soal atau pemecahan

masalah. Oleh sebab itu pembelajaran kooperatif sangat baik untuk dilaksanakan

karena siswa dapat bekerja sama dan saling membantu dalam mengatasi tugas

yang dihadapinya.

Model pembelajaran kooperatif, tidak hanya unggul dalam membantu

siswa memahami konsep yang sulit, tetapi juga sangat berguna untuk

menumbuhkan kemampuan kritis, bekerja sama, dan membantu orang lain atau

teman. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa terlibat aktif dalam proses

pembelajaran sehingga memberikan dampak positif terhadap kualitas interaksi
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dan komunikasi yang berkualitas, dapat memotivasi siswa  untuk meningkatkan

aktivitas dan hasil belajarnya.

2.2.2 Tujuan Model Pembelajaran Kooperatif.

Menurut Ibrahim, dkk (Trianto, 2007:44), terdapat tiga tujuan

instruktusional penting yang dapat dicapai dengan pembelajaran kooperatif, yaitu

sebagai berikut

2.2.2.1 Hasil Belajar Akademik

Dalam pembelajaran kooperatif meskipun mencakup beragam tujuan

sosial, juga memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademis penting

lainnya. Beberapa ahli berpendapat bahwa  model ini unggul dalam membantu

siswa memahami konsep-konsep sulit.pembelajaran kooperatif  dapat memberikan

keuntungan baik pada siswa kelompok bawah maupun kelompok atas yang

bekerja bersama menyelesaikan tugas-tugas akademik.

2.2.2.2 Penerimaan Terhadap Keragaman

Tujuan lain model pembelajaran kooperatif adalah penerimaan secara luas

dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan,

dan ketidakmampuannya. Pembelajaran kooperatif memberi peluang bagi siswa

dari berbagai latar belakang dan kondisi untuk bekerja dengan saling bergantung

pada tugas-tugas akademik dan melalui struktur penghargaan kooperatif akan

belajar saling menghargai satu sama lain

2.2.2.3 Pengembangan Keterampilan Sosial.

Tujuan penting ketiga pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan

kepada siswa keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Keterampialn sosial atau

kooperatif  berkembang secara signifikan dalam pembelajaran kooperatif.

Pembelajaran kooperatif sangat tepat digunakan untuk melatih keterampilan-

keterampilan kerja sama dan kolaborasi, dan juga keterampilan-keterampilan

tanya jawab.
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2.2.3 Lima Unsur Model Pembelajaran Kooperatif

Roger dan David Johnson (dalam Anita Lie, 2004:31-35) mengatakan

bahwa tidak semua kerja kelompok bisa dianggap cooperative learning. Untuk

mencapai hasil yang maksimal, lima unsur model pembelajaran gotong-royong

harus diterapkan, yaitu:

2.2.3.1 Saling Ketergantungan Positif

Keberhasilan suatu karya sangat bergantung pada usaha setiap anggotanya.

Untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif, pengajar perlu menyusun tugas

sedemikian rupa sehingga setiap anggota kelompok harus menyelesaikan tugasnya

sendiri agar yang lain dapat mencapai tujuan mereka.

2.2.3.2 Tanggung Jawab Perseorangan

Jika tugas dan pola penilaian dibuat menurut prosedur model cooperative

learning, setiap siswa akan merasa bertanggung jawab untuk melakukan yang

terbaik. Pengajar yang efektif dalam model cooperative learning membuat

persiapan dan menyusun tugas sedemikian rupa sehingga masing-masing anggota

kelompok harus melaksanakan tanggung jawabnya sendiri agar tugas selanjutnya

dalam kelompok dapat dilaksanakan.

2.2.3.3 Tatap Muka

Dalam cooperative learning setiap kelompok harus diberi kesempatan

untuk bertatap muka dan berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan memberikan para

pembelajar untuk membentuk sinergi yang menguntungkan semua anggota. Inti

dari sinergi ini adalah menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan, dan

mengisi kekurangan.

2.2.3.4 Komunikasi Antar Anggota

Unsur ini menghendaki agar para pembelajar dibekali dengan berbagai

keterampilan komunikasi, karena keberhasilan suatu kelompok juga bergantung

pada kesedian para anggotanya untuk saling mendengarkan dan kemampuan
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mereka untuk mengutarakan pendapat mereka. Keterampilan berkomunikasi

dalam kelompok juga merupakan proses panjang. Namun, proses ini merupakan

proses yang sangat bermanfaat dan perlu ditempuh untuk memperkaya

pengalaman belajar dan pembinaan perkembangan mental dan emosional para

siswa.

2.2.3.5 Evaluasi Proses Kelompok

Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk

mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka agar

selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif.

2.3 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together

(NHT)

Dalam model pembelajaran kooperatif ini akan dijabarkan tentang

pengertian, tujuan, dan lima unsur model pembelajaran kooperatif. Lebih jelasnya

akan dibahas di bawah ini.

2.3.1 Pengertian Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT)

Numbered Head Together (NHT) atau penomoran berpikir bersama adalah

merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi

pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional.

Numbered Head Together (NHT) pertama kali dikembangkan oleh Spenser Kagen

(1993) untuk lebih banyak melibatkan siswa dalam menelaah materi yang

mencakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi

pelajaran tersebut.

Menurut Anita Lie (2004:59) pengertian numbered head together (NHT)

atau kepala bernomor adalah suatu tipe dari pembelajaran kooperatif pendekatan

struktural yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan

ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu numbered

head together (NHT) juga mendorong siswa untuk meningkatkan kerja sama

mereka.
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Menurut Rahayu (2006), numbered head together (NHT) adalah suatu

model pembelajaran yang lebih mengedepankan kepada aktivitas siswa dalam

mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang

akhirnya dipresentasikan .

Menurut Trianto (2007:62) numbered head together (NHT) adalah suatu

model pembelajaran kooperatif dimana siswa diberi nomor kemudian dibuat suatu

kelompok , lalu secara acak guru memanggil  nomor dari siswa. Model

pembelajaran numbered head together (NHT) ini secara tidak langsung melatih

siswa untuk saling berbagi Informasi, mendengarkan dengan cermat serta

berbicara dengan penuh perhitungan, sehingga siswa lebih produktif dalam

pembelajaran.

Dari berbagai pengertian di atas, maka model numbered head together

(NHT) merupakan suatu model pembelajaran yang mengarah pada pembagian

nomor yang berbeda pada setiap siswa, pembagian pertanyaan yang sesuai dengan

nomor siswa dan berpikir bersama dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah

yang berbeda.

2.3.2 Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Numbered Head

Together (NHT)

Sebagaimana dijelaskan oleh Hill (1993) dalam Tryana (2008) bahwa

model numbered head together (NHT) memiliki kelebihan dan kelemahan sebagai

berikut:

2.3.2.1 Kelebihan Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT)

Model pembelajaran numbered head together (NHT) memiliki kelebihan

yang dijelaskan di bawah ini:

1) Dapat meningkatkan prestasi belajar siswa,

2) Mampu memperdalam pemahaman siswa,

3) Menyenangkan siswa dalam belajar,

4) Mengembangkan sikap positif siswa,

5) Mengembangkan sikap kepemimpinan siswa,
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6) Mengembangkan rasa ingin tahu siswa,

7) Meningkatkan rasa percaya diri siswa,

8) Mengembangkan rasa saling memiliki, serta

9) Mengembangkan keterampilan untuk masa depan.

2.3.2.2 Kelemahan Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT)

Disamping memiliki kelebihan, model pembelajaran numbered head

together (NHT) juga memiliki kelemahan sebagai berikut:

1) Kemungkinan nomor yang dipanggil akan dipanggil lagi oleh guru,

2) Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru,

3) Waktu yang dibutuhkan banyak, dan

4) Guru tidak mengetahui kemampuan dari masing-masing siswa.

Untuk mengatasi kelemahan model pembelajaran numbered head together

(NHT) maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru, seperti:

1) Nomor yang telah dipanggil diberi tanda, berupa cek list atau dilingkari agar

nomor tersebut tidak dipanggil lagi.

2) Guru jangan memilih anggota kelompok tertentu saja untuk menjawab atau

mempresentasikan hasil diskusi kelompok, tetapi guru harus memberikan

kesempatan kepada setiap anggota kelompok untuk menjawab atau

mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka sesuai dengan nomor yang

dipanggil atau dimiliki.

3) Guru harus bisa mempersiapkan segala sesuatu dan langkah-langkah yang

akan digunakan dalam model pembelajaran numbered head together (NHT)

agar kegiatan pembelajaran tidak membutuhkan waktu yang banyak.

4) Guru dapat mengetahui kemampuan siswa secara individu dengan

memberikan tugas individu berupa tugas rumah (PR) atau melalui pemberian

soal evaluasi.
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2.3.3 Manfaat Pembelajaran dengan Model Numbered Head Together

(NHT)

Dari hasil penelitian Lundgren (Ibrahim, 2000:18) pembelajaran dengan

model numbered head together (NHT) memiliki sejumlah hal positif yang

meliputi:

1) Nilai-nilai kerja sama antar siswa lebih teruji.

2) Kreativitas siswa termotivasi  dan wawasan siswa menjadi berkembang.

3) Memotivasi siswa yang berkemampuan lemah untuk memahami materi

dengan bekerja secara antusias dalam kelompoknya.

4) Meningkatkan kepercayaan diri.

5) Meningkatkan prestasi.

2.3.4 Langkah-Langkah Pembelajaran Numbered Head Together (NHT)

Menurut Trianto ( 2007:63) dalam mengajukan pertanyaan kepada seluruh

kelas, guru menggunakan empat fase sebagai sintaks numbered head together

(NHT)

1) Fase 1, Penomoran

a) Fase ini guru membagi siswa ke dalam kelompok 3-5 orang dan kepada

setiap anggota kelompok diberi nomor antara 1-5.

2) Fase 2, Pengajuan pertanyaan

a) Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa atau berbentuk arahan.

3) Fase 3, Berpikir bersama

a) Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan itu dan

meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban tim.

4) Fase 4, Menjawab

a. Guru memanggil satu nomor tertentu, kemudian siswa yang bernomor

sesuai mengancungkan tangannya dan mencoba menjawab pertanyaan

untuk seluruh kelas.

Menurut Kosasih (2010:61), ada 6 langkah dalam model numbered head

together (NHT). Langkah-langkahnya adalah
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1) Peserta didik dibagi dalam kelompok, setiap peserta didik dalam kelompok

mendapat nomor.

2) Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakan.

3) Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap anggota

kelompok dapar mengerjakannya atau mengetahui jawabannya.

4) Guru memanggil salah satu nomor peserta didik dengan nomor yang dipanggil

melaporkan hasil kerjasama mereka.

5) Tanggapan dari teman-teman yang lain.

6) Kesimpulan.

Menurut Lie (2004:60) prosedur pembelajaran kooperatif pendekatan

struktural numbered head together (NHT) sebagai berikut

1) Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap siswa dalam kelompok mendapat

nomor.

2) Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya.

3) Kelompok memutuskan jawaban yang dianggap paling benar dan memastikan

setiap anggota kelompok mengetahui jawaban tersebut .

4) Guru memanggil salah satu nomor. Siswa dengan nomor yang dipanggil

melaporkan hasil kerja sama mereka.

Berdasarkan dari tahap-tahap di atas, bisa dibuat langkah-langkah

pembelajaran numbered head together (NHT) sebagai berikut

a) Pendahuluan

Persiapan

1) Guru melakukan apersepsi

2) Guru menjelaskan tentang model pembelajaran numbered head together

(NHT)

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

4) Guru memberikan motivasi

b) Kegiatan inti

Pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe numbered head together

(NHT).

Tahap pertama
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1) Penomoran: guru membagi siswa dalam kelompok yang beranggotakan 3-

5 orang dan kepada setiap anggota diberi nomor 1-5.

2) Siswa bergabung dengan anggotanya masing-masing.

Tahap kedua

Mengajukan pertanyaan: guru mengajukan pertanyaan berupa tugas untuk

mengerjakan soal-soal.

Tahap ketiga

Berpikir bersama: siswa berpikir bersama dan menyatukan pendapatnya

terhadap jawaban  pertanyaan tersebut dan meyakinkan tiap anggota dalam

timnya mengetahui jawaban tersebut.

Tahap keempat

1) Menjawab: guru memanggil siswa dengan nomor tertentu, kemudian siswa

yang nomornya sesuai mengancungkan tangannya dan mencoba untuk

menjawab pertanyaan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya

untuk seluruh kelas. Kelompok lain diberi kesempatan  untuk berpendapat

dan bertanya terhadap hasil diskusi kelompok tersebut.

2) Guru mengamati hasil yang diperoleh masing-masing kelompok dan

memberikan semangat bagi kelompok yang belum berhasil dengan baik.

Guru memberikan soal latihan sebagai pemantapan terhadap hasil dari

pekerjaan mereka.

c) Kegiatan Penutup

1) Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari.

2) Guru memberikan tugas rumah.

3) Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari kembali materi yang telah

dipelajari dan materi selanjutnya.

2.4 Keaktifan dan Hasil Belajar

Dalam keaktifan dan hasil belajar akan dibahas kajian teori yang berkaitan

dengan keaktifan dan hasil belajar, diantaranya pengertian belajar, pengertian

keaktifan, dan pengertian hasil belajar yang akan dijelaskan di bawah ini:
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2.4.1 Pengertian Belajar

Menurut Logan, dkk (1976) dalam Sia Tjundjing (2001:70) belajar dapat

diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai hasil

pengalaman dan latihan .

Menurut Oemar Hamalik (2001:28), belajar adalah “Suatu proses

perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan”. Aspek

tingkah laku tersebut adalah: pengetahuan, pengertian, kebiasaan, keterampilan,

apresiasi, emosional, hubungan sosial, jasmani, etis atau budi pekerti dan sikap.

Sardiman A.M. (200 :22) menyatakan: “Belajar merupakan suatu proses

interaksi antara diri manusia dengan lingkungannya yang mungkin berwujud

pribadi, fakta, konsep ataupun teori”.

Winkel (1997:193) berpendapat bahwa belajar pada manusia dapat

dirumuskan sebagai suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam

interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan

dalam pengetahuan dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat relatif konstan dan

berbekas.

Belajar tidak hanya dapat dilakukan di sekolah saja, namun dapat

dilakukan dimana-mana, seperti di rumah ataupun dilingkungan masyarakat.

Irwanto (1997:105) berpendapat bahwa belajar merupakan proses perubahan dari

belum mampu menjadi sudah mampu dan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Di dalam belajar, siswa mengalami sendiri proses dari tidak tahu menjadi

tahu, karena itu menurut Cronbach (Suryabrata,1998:231): “Belajar yang sebaik-

baiknya adalah dengan mengalami dan dalam mengalami itu pelajar

mempergunakan pancainderanya. Pancaindera tidak terbatas hanya indera

pengelihatan saja, tetapi juga berlaku bagi indera yang lain.”

Belajar dapat dikatakan berhasil jika terjadi perubahan dalam diri siswa,

namun tidak semua perubahan perilaku dapat dikatakan belajar karena perubahan

tingkah laku akibat belajar memiliki ciri-ciri perwujudan yang khas (Syah,

2000:116) antara lain :
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2.4.1.1 Perubahan Intensional

Perubahan dalam proses berlajar adalah karena pengalaman atau praktek

yang dilakukan secara sengaja dan disadari. Pada ciri ini siswa menyadari bahwa

ada perubahan dalam dirinya, seperti penambahan pengetahuan, kebiasaan dan

keterampilan.

2.4.1.2 Perubahan Positif dan Aktif

Positif berarti perubahan tersebut baik dan bermanfaat bagi kehidupan

serta sesuai dengan harapan karena memperoleh sesuatu yang baru, yang lebih

baik dari sebelumnya. Sedangkan aktif artinya perubahan tersebut terjadi karena

adanya usaha dari siswa yang bersangkutan.

2.4.1.3 Perubahan Efektif dan Fungsional

Perubahan dikatakan efektif apabila membawa pengaruh dan manfaat

tertentu bagi siswa. Sedangkan perubahan yang fungsional artinya perubahan

dalam diri siswa tersebut relatif menetap dan apabila dibutuhkan perubahan

tersebut dapat direproduksi dan dimanfaatkan lagi.

2.4.2 Keaktifan Belajar

Dalam kajian teori keaktifan ini akan dibahas tentang semua hal yang

berhubungan dengan keaktifan, diantaranya pengertian, ciri-ciri, faktor-faktor,

prinsip-prinsip, jenis, dan pentingnya keaktifan siswa dalam proses belajar

mengajar.

2.4.2.1 Pengertian Keaktifan Siswa dalam Proses Belajar Mengajar.

Menurut kamus besar bahasa indonesia keaktifan adalah kegiatan,

sedangkan siswa adalah pelajar atau peserta didik yang melakukan  aktivitas

belajar di sekolah. Jadi keaktifan siswa adalah suatu kegiatan individu di sekolah

yang dapat membawa perubahan kearah yang lebih baik pada diri individu (dalam

Poerwodarminto, 1992).
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Keaktifan belajar terdiri dari kata kreativitas dan kata belajar. “keaktifan

memiliki kata dasar aktif yang berarti giat dalam belajar atau berusaha” (Ratmi,

2004). Keaktifan belajar suatu usaha atau kerja yang dilakukan dengan giat dalam

belajar.

Menurut Whipple (dalam Hamalik, 2001) keaktifan siswa dalam proses

belajar mengajar adalah suatu proses belajar mengajar yang menekankan

keaktifan siswa secara fisik, mental, intelektual, dan emosional guna memperoleh

hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor

selama berada di dalam kelas.

Menurut Sriyono, dkk. (1992 : 75), Keaktifan berasal dari kata aktif yang

berarti giat atau sibuk. Kata keaktifan juga bisa berarti dengan kegiatan dan

kesibukan. Yang dimaksud dengan keaktifan disini adalah bahwa pada waktu guru

mengajar ia harus mengusahakan agar siswa-siswanya aktif jasmani maupun

rohani. Keaktifan jasmani dan rohani itu meliputi:

1) Keaktifan Panca Indera

Penglihatan, pendengaran, peraba dan lain-lain. Siswa - siswa harus

dirangsang untuk dapat menggunakan alat inderanya sebaik mungkin.

Mendikte atau menyuruh mereka menulis terus sepanjang jam peserta didik

akan menjemukan, demikian pula menerangkan terus tanpa menulis sesuatu di

papan tulis. Maka pergantian dari membaca ke menulis, menulis ke

menerangkan dan seterusnya akan lebih menarik dan menyenangkan.

2) Keaktifan Akal

Akal anak-anak harus aktif atau diaktifkan untuk memecahkan

masalah. Menimbang-nimbang, menyusun pendapat dan mengambil

keputusan.

3) Keaktifan Ingatan

Pada waktu mengajar anak harus aktif menerima bahan pengajaran

yang disampikan oleh guru, atau menyimpannya dalam otak, kemudian suatu
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saat ia siap dan mampu mengutarakan kembali ingatannya tersebut dengan

baik.

4) Keaktifan Emosi

Dalam proses pembelajaran peserta didik dituntut untuk aktif,

penilaian proses pembelajaran terutama melihat sejauh mana keaktifan

peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dan senantiasa berusaha

mencintai pelajarannya karena akan berdampak positif pada hasil belajarnya.

2.4.2.2 Ciri - Ciri Keaktifan Siswa Dalam Proses Belajar Mengajar

Ada empat ciri keaktifan belajar siswa menurut Sudjana (1989), yaitu:

1) Keinginan dan keberanian menampilkan perasaan.

2) Keinginan dan keberanian serta kesempatan berprestasi dalam kegiatan baik

persiapan , proses dan kelanjutan belajar.

3) Penampilan berbagai usaha dan kreatifitas belajar sampai mencapai

keberhasilan.

4) Kebebasan dan keleluasaan melakukan hal tersebut di atas tanpa tekanan guru

atau pihak lain.

2.4.2.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keaktifan Siswa Dalam Proses

Belajar Mengajar

Gagne dan Brings ( dalam Martinis,2007:84) mengatakan bahwa keaktifan

siswa dalam belajar tidak akan begitu saja, akan tetapi keaktifan tergantung

terhadap lingkungan dan kondisi dalam kegiatan belajar siswa, maka untuk

menciptakan suasana pembelajaran yang didalamnya siswa dapat berperan aktif,

maka dapat diperhatikan faktor-faktor yang menumbuhkan keaktifan belajar

siswa, yaitu:

1) Memberikan dorongan atau menarik perhatian siswa, sehingga mereka dapat

berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran,

2) Menjelaskan tujuan intruksional (kemampuan dasar kepada siswa),

3) Mengingatkan kompetensi belajar kepada siswa,
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4) Memberikan stimulus (masalah, topik dan konsep yang akan dipelajari),

5) Memberi petunjuk kepada siswa cara mempelajarinya,

6) Memunculkan aktivitas, partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran,

7) Memberi umpan balik (feed back),

8) Melakukan tagihan-tagihan kepada siswa berupa tes, sehingga kemampuan

siswa selalu terpantau dan terukur,

9) Menyimpulkan setiap materi yang disampaikan di akhir pelajaran.

2.4.2.4 Prinsip-prinsip Keaktifan Siswa dalam Proses Belajar Mengajar

Dalam pelaksanaan mengajar hendaknya diperhatikan beberapa prinsip

belajar sehingga pada waktu proses belajar mengajar, siswa melakukan kegiatan

belajar secara optimal.

Gagne dan Brings ( dalam Martinis,2007:84). Ada beberapa prinsip belajar

yang dapat menunjang timbulnya keaktifan belajar siswa, yakni

1) Stimulus belajar: pesan yang diterima siswa dari guru biasanya dalam bentuk

stimulus. Stimulus tersebut dapat berbentuk verbal atau bahasa, visual, auditif

atau suara.

2) Perhatian dan motivasi: merupakan prasyarat utama dalam proses belajar

mengajar. Tanpa adanya perhatian dan motivasi, hasil belajar yang dicapai

siswa tidak akan optimal.

3) Respons yang dipelajari: belajar adalah proses yang aktif, sehingga apabila

tidak dilibatkan dalam berbagai kegiatan belajar sebagai respons terhadap

stimulus yang diterima, tidak mungkin dapat mencapai hasil belajar yang

dikehendaki.

4) Penguatan dan umpan balik: setiap tingkah laku yang diikuti dengan

penguatan dan kepuasan terhadap kebutuhan, maka akan mempunyai

kecenderungan untuk diulang kembali, dengan melakukan umpan balik

(feedback) akan membuat siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dan

dapat membuat siswa untuk mengingat kembali materi yang telah dipelajari.

5) Pemakaian dan pemindahan: pikiran manusia mempunyai kesanggupan

menyimpan informasi yang tidak terbatas jumlahnya. Dalam hal penyimpanan
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informasi yang tak terbatas ini penting sekali pengaturan dan penempatan

informasi sehingga dapat digunakan kembali apabila diperlukan. Dengan kata

lain perlu adanya asosiasi, belajar dengan memperluas pembentukan asosiasi

dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk memindahkan apa yang

sudah dipelajari kepada situasi lain yang serupa pada masa mendatang.

2.4.2.5 Jenis Keaktifan Siswa Dalam Proses Belajar Mengajar

Dierdich (dalam Rohani 2004:9) membagi keaktifan belajar siswa dalam 8

(delapan) kelompok yaitu:

1) Kegiatan visual: membaca, memperhatikan penjelasan guru, memperhatikan

gambar demonstrasi, percobaan, dan pekerjaan orang lain

2) Kegiatan verbal: menyatakan pendapat, merumuskan, bertanya pada guru,

memberi saran, mengeluarkan pendapat, diskusi, interaksi

3) Kegiatan mendengarkan: mendengarkan penjelasan guru, percakapan, diskusi,

musik, pidato

4) Kegiatan menulis: mencatat penjelasan guru, kelengkapan catatan, dan

kejelasan tulisan

5) Kegiatan menggambar: menggambar, membuat grafik, cahrt, diagram peta dan

pola

6) Kegiatan motorik: melakukan percobaan, memilih alat, melaksanakan

pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan, menari dan

berkebun

7) Kegiatan mental: merenungkan, mengingat, memecahkan masalah,

menganalisis faktor-faktor, melihat hubungan dan membuat keputusan

8) Kegiatan emosional: minat membedakan, berani, tenang dan lain-lain.

2.4.2.6 Pentingnya Keaktifan Siswa Dalam Proses Belajar Mengajar

Semua cara belajar itu mengandung keaktifan pada siswa, meskipun kadar

keaktifannya berbeda-beda. Terdapat kegiatan belajar yang mempunyai kadar

keaktifan yang tinggi dan ada pula yang rendah, tidak mungkin ada titik nol. Jadi
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disini terlihat bahwa sesungguhnya belajar dapat dicapai melalui proses yang

bersifat aktif walaupun dengan kadar yang berbeda.

Seorang guru dalam proses belajar mengajar harus mengoptimalkan

tingkat keaktifan siswa, karena guru bertanggung jawab atas tercapainya hasil

belajar siswa yang optimal. Menurut Sudjana (1996:23) pengoptimalan kadar

keaktifan siswa yang belajar didasarkan pada asumsi anak didik sebagai berikut:

1) Anak adalah bukan manusia kecil, tetapi manusia seutuhnya yang mempunyai

potensi untuk berkembang.

2) Setiap individu atau anak didik berbeda kemampuannya.

3) Individu atau anak didik pada dasarnya adalah insan yang aktif, kreatif, dan

dinamis dalam menghadapi lingkungannya.

4) Anak didik mempunyai motivasi untuk memenuhi kebutuhannya.

Sehubungan dengan pentingnya upaya guru dalam membangkitkan

keaktifan siswa dalam belajar, R.Ibrahim dan Syaodih mengemukakan: mengajar

merupakan bentuk upaya  yang dilakukan oleh guru agar siswa belajar. Dalam

pengajaran siswalah yang menjadi subjek, dialah pelaku kegiatan belajar. Agar

siswa berperan sebagai pelaku dalam kegiatan, maka hendaknya guru

merencanakan pengajaran yang menuntut siswa banyak melakukan aktivitas

belajar. Hal ini tidak berarti siswa dibebani banyak tugas. Aktivitas atau tugas-

tugas yang dikerjakan siswa hendaknya menarik minat siswa, dibutuhkan dalam

perkembangannya, serta bermanfaat bagi masa depannya.

Beberapa bentuk upaya yang dapat dilakukan guru dalam mengembangkan

keaktifan belajar siswa dalam mata pelajaran adalah diantaranya dengan

meningkatkan minat siswa, membangkitkan motivasi siswa, menerapkan prinsip

individualitas siswa, serta menggunakan media dalam pembelajaran.

2.4.3 Pengertian Hasil Belajar

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah

menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2004 : 22). Sedangkan menurut

Horwart Kingsley dalam bukunya Sudjana (Sudjana, 2004 : 22) membagi tiga

macam hasil belajar mengajar:
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1) Keterampilan dan kebiasaan,

2) Pengetahuan dan pengarahan,

3) Sikap dan cita-cita

Hasil belajar menurut Dimyati dan Mudjiono (1994) menyatakan, hasil

belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu dari sisi siswa dan

dari sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan

mental yang baik bila dibanding pada saat sebelum belajar. Tingkat

perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif,

dan psikomotorik. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat

terselesaikannya bahan pelajaran.

Menurut Winkel (dalam lina, 2009), mengemukakan bahwa hasil belajar

merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang. Sedangkan

menurut Gunarso (dalam lina, 2009), hasil belajar adalah usaha maksimal yang

dicapai oleh seseorang setelah melaksanakan usaha-usaha belajar. Jadi hasil

belajar adalah hasil yang diperoleh seseorang dari proses belajar yang telah

dilakukannya.

Hasil belajar menurut pandangan Oemar (2009), hasil belajar adalah bila

seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku orang tersebut. Hasil

belajar merupakan hasil yang dicapai individu atau siswa setelah siswa tersebut

mengalami atau melakukan suatu proses aktivitas belajar dalam jangka waktu

tertentu. Hasil belajar atau prestasi belajar itu merupakan kecakapan aktual (actual

ability) yang diperoleh siswa, kecakapan potensial (potencial ability) yaitu

kemampuan dasar yang berupa disposisi yang dimiliki individu untuk mencapai

prestasi.

Cara mengetahui hasil belajar siswa, guru dapat melakukan dengan

berbagai cara salah satunya adalah dengan melakukan evaluasi dan tes. Evaluasi

pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjamin, dan penetapan mutu

pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang,

dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggara

pendidikan (UU No 20 Tahun 2003 Sikdisnas). Ulangan adalah proses yang

dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara
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berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan

perbaikkan hasil belajar peserta didik.

Tes merupakan salah satu cara memperoleh data tentang hasil belajar siswa

setelah mengikuti proses belajar, dari tes itu dapat dibedakan menjadi beberapa

bentuk tes. Tes esai (essay-type test) tes ini bertujuan untuk mengetahui seberapa

siswa mengorganisir gagasan-gagasan tentang apa yang telah dipelajari dengan

cara mengemukakan dalam bentuk tulisan. Tes objektif (objektif test) adalah tes

yang keseluruhan informasinya diperlukan untuk menjawab tes yang telah

tersedia, oleh sebab itu objektif tes sering disebut dengan tes pilihan jawaban

(selected response test). Butir soal telah mengandung kemungkinan apakah

jawaban yang harus dipilih. Bentuk tes jawaban pendek yaitu bentuk tes dengan

menggunakan soal yang memerlukan jawaban yang pendek, biasanya jawabannya

bukan merupakan kalimat yang panjang. Ketiga bentuk tes tersebut sering

digunakan dalam ulangan harian atau tes formatif dan tes sumatif.

Tes formatif adalah penilaian yg dilaksanakan pada akhir program belajar

mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri.

Orientasi penilaian formatif diharapkan guru dapat memperbaiki program

pengajaran dan strategi pelaksanaanya. Penilaian sumatif, penilaian yang

dilaksanakan  pada akhir unit program yaitu akhir semester dan akhir tahun.

Fungsi dan tujuan penilaian hasil belajar mencakup tujuan umum dan

khusus, yaitu sebagai berikut:

1) Tujuan Umum Penilaian Hasil Belajar

a) Menilai pencapaian kompetensi peserta didik

b) Memperbaiki proses pembelajaran

c) Sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan siswa

2) Tujuan Khusus Penilaian Hasil Belajar

a) Mengetahui kemajuan dan hasil belajat siswa

b) Mendiagnosis kesulitan belajar siswa

c) Memberikan umpan balik/ perbaikan dalam proses belajar mengajar.
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d) Memotivasi belajar siswa dengan cara mengenal dan memahami diri serta

merangsang untuk usaha perbaikan.

3) Fungsi Penilaian Hasil Belajar

a) Bahan pertimbangan dalam menentukan kenaikan kelas

b) Umpan balik dalam perbaikan proses belajar mengajar

c) Meningkatkan motivasi belajar siswa

d) Evaluasi diri terhadap kinerja siswa

Dilihat dari tujuan dan fungsi penilaian hasil belajar, maka dalam

pelaksanaan penilaiannya guru harus mendapatkan hasil maksimal. Prisip-prinsip

penilaian hasil belajar adalah sebagai berikut:

1) Valid, artinya menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat

yang sesuai untuk mengukur kompetensi.

2) Objektif, artinya penilaian hasil belajar peserta didik hendaknya tidak

dipengeruhi oleh subjektivitas penilai, perbedaan latar belakang agama, sosial,

ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional.

3) Transparan/terbuka artinya penilaian hasil belajar oleh pendidik dalam

prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan hasil

belajar dapat diketahui secara umum baik oleh peserta didik, instansi  terkait,

maupun masyarakat.

2.5 Mata Pelajaran IPA

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan mata pelajaran yang

menyatukan semua materi-materi terpilih dari ilmu-ilmu alam untuk keperluan

dan kepentingan dalam pembelajaran peserta didik. Melalui pembelajaran Ilmu

Pengetahuan Alam (IPA) diharapkan peserta didik dapat memiliki wawasan yang

lengkap tentang konsep-konsep dasar ilmu alam.

Pada subbab ini akan dibahas tentang pengertian, tujuan, ruang lingkup,

serta standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran IPA, yang akan

dijabarkan di bawah ini:
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2.5.1 Pengertian Mata Pelajaran IPA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun

2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah

(MI) dijelaskan bahwa Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara

mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau

prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan

IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri

sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam

menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari.

2.5.2 Tujuan Mata Pelajaran IPA

Mata Pelajaran IPA di SD/MI bertujuan agar peserta didik memiliki

kemampuan sebagai berikut.

1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya

2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari

3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positip dan kesadaran tentang adanya

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan

masyarakat

4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar,

memecahkan masalah dan membuat keputusan

5) Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, menjaga dan

melestarikan lingkungan alam

6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya

sebagai salah satu ciptaan Tuhan

7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs.
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2.5.3 Ruang Lingkup Mata Pelajaran IPA

Ruang Lingkup bahan kajian IPA untuk SD/MI meliputi aspek-aspek

sebagai berikut.

1) Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan

interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan

2) Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat dan gas

3) Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya

dan pesawat sederhana

4) Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda

langit lainnya.

2.5.4 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran IPA

Kelas V, Semester 2

Tabel 2.1
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran IPA Kelas V,

Semester 2
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Energi dan Perubahannya

5. Memahami hubungan
antara gaya, gerak, dan
energi, serta fungsinya

7.2 Mendeskripsikan hubungan antara
gaya, gerak dan energi melalui
percobaan (gaya gravitasi, gaya
gesek, gaya magnet)

7.2 Menjelaskan pesawat sederhana yang
dapat membuat pekerjaan lebih
mudah dan lebih cepat

6. Menerapkan sifat-sifat
cahaya melalui kegiatan
membuat suatu
karya/model

6.1. Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya
6.2. Membuat suatu karya/model,

misalnya periskop atau lensa dari
bahan sederhana dengan menerapkan
sifat-sifat cahaya

Bumi dan Alam Semesta

7. Memahami perubahan yang
terjadi di alam dan
hubungannya dengan
penggunaan sumber daya
alam

7.1. Mendeskripsikan proses
pembentukan tanah karena pelapukan

7.2. Mengidentifikasi jenis-jenis tanah
7.3. Mendeskripsikan struktur bumi
7.4. Mendeskripsikan proses daur air dan
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kegiatan manusia yang dapat
mempengaruhinya

7.5. Mendeskripsikan perlunya
penghematan air

7.6. Mengidentifikasi peristiwa alam yang
terjadi di Indonesia dan dampaknya
bagi makhluk hidup dan lingkungan

7.7. Mengidentifikasi beberapa kegiatan
manusia yang dapat mengubah
permukaan bumi (pertanian,
perkotaan, dsb)

2.6 Kajian Penelitian yang Relevan

Kajian penelitian yang relevan untuk penelitian ini ada tiga yang akan

dibahas di bawah ini.

1) Penelitian yang dilakukan oleh Rima Chandra Novitasari (2011) dengan judul

penelitian “upaya peningkatan hasil belajar dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT)   mata

pelajaran IPA pokok bahasan perubahan lingkungan pada siswa kelas IV SDN

Tegalrejo 05 Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga semester II Tahun Ajaran

2010/2011”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif  tipe Numbered Head Together

(NHT)  dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPA pokok

bahasan perubahan lingkungan pada siswa kelas IV SDN Tegalrejo 05

Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga emester II Tahun Ajaran 2010/2011.

Hasil dari penelitian ini adalah ada peningkatan ketuntasan belajar, yakni dari

65,6% sebelum siklus, meningkat menjadi 71,8% pada siklus I dan 100% pada

siklus II. Terjadi peningkatan rata-rata kelas dari 66,25% sebelum tindakan,

meningkat menjadi 70,31 pada siklus I dan menjadi 82,18 pada siklus II.

Peningkatan skor maksimal dari 90 pada sebelum tindakan, tetap pada siklus

II sebesar 100 dan menjadi 100 pada siklus II.

2) Penelitian yang dilakukan oleh Christina Sumarti (2012) dengan judul “upaya

peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa tentang materi membulatkan

operasi hitung melalui model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head
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Together (NHT) bagi kelas IV SD Kepohkencono 01 semester 1 tahun ajaran

2011/2012”. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan keaktifan dan hasil

belajar siswa tentang materi membulatkan operasi hitung melalui model

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT)  bagi kelas IV

SD Kepohkencono 01 semester 1 tahun ajaran 2011/2012. Hasil Dari

penelitian ini dengan pembelajaran kooperatif tipe NHT siswa lebih aktif

dalam pembelajaran, yang terlihat dari interaksi siswa dalam berdiskusi,

mempresentasikan hasil diskusi, serta merespon jawaban temannya. Keaktifan

siswa pada siklus I hanya mencapai 79%, belum mencapai indikator

keberhasilan ≥80%. Namun pada siklus II, keaktifan siswa telah mencapai

indikator keberhasilan yaitu sebesar 91%. Terjadi peningkatan presentasi

ketuntasan belajar siswa dari 63% pada siklus I menjadi 89% pada siklus II.

Hal ini menunjukkan  adanya peningkatan  hasil belajar  matematika tentang

materi menaksir  dan pembulatan hasil operasi hitung pada siswa sekolah

dasar, setelah menggunakan model pembelajaran koperatif tipe Numbered

Head Together (NHT) .

3) Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Nugroho Sandi Ananta  (2011) dengan

judul “penerapan model Numbered Head Together (NHT) dalam

pembelajaran matematika pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan

pecahan untuk meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas IV SDN Pitrosari

Kec. Wonoboyo Kab. Temanggung”.  Hasil penelitian Pembelajaran pokok

bahasan penjumlahan dan pengurangan pecahan dilaksanakan dengan model

Numbered Head Together (NHT), pada kondidi awal siswa yang sudah

mencapai nilai kriteria ketuntasan minimum (KKM) sebanyak 8 siswa dengan

presentase 33% dan siswa yang belum tuntas sebanyak 16 siswa dengan

presentase 67%. Hasil akhir tindakan tersebut menunjukkan  keberhasilan

sebesar 75% pada siklus I dan 87% pada siklus II. Angka tersebut adalah

presentase nilai siswa yang mampu memenuhi nilai kriteria ketuntasan

minimum (KKM) 60.
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2.7 Kerangka Pikir

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan di atas  bahwa model

pembelajaran numbered head together (NHT) sangat cocok diterapkan pada mata

pelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA), karena model pembelajaran ini akan

menuntut siswa untuk saling bekerja sama dalam menyelesaikan pemecahan

masalah latihan soal-soal sehingga siswa dapat memahami materi dengan mudah.

Melalui model pembelajaran numbered head together (NHT) siswa terlibat untuk

lebih aktif dan cermat mengikuti langkah-langkah selama kegiatan belajar

mengajar menggunakan model pembelajaran numbered head together (NHT)

berlangsung dan dengan begitu siswa akan lebih mudah memahami  materi yang

telah disampaikan. Ketika siswa mengerti dan memahami materi yang telah

disampaikan maka hasil belajar siswa pun menjadi baik.

Model pembelajaran numbered head together (NHT) digunakan dalam

kegiatan belajar mengajar guna meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.

Dalam model pembelajaran numbered head together (NHT) kerja sama antar

siswa lebih teruji, kreativitas siswa termotivasi  dan wawasan siswa menjadi

berkembang, memotivasi siswa yang berkemampuan lemah untuk memahami

materi dengan bekerja secara antusias dalam kelompoknya, meningkatkan

kepercayaan diri, dan meningkatkan hasil belajar siswa.

Berdasarkan kerangka pikir di atas, diduga bahwa penggunaan model

pembelajaran numbered head together (NHT) dapat meningkatkan keaktifan dan

hasil belajar siswa kelas V SDN Sraten 01.

Dengan menggunakan model penelitian ini diharapkan dapat dilaksanakan

dengan baik dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Kerangka berpikir model pembelajaran numbered head together (NHT)

dapat dilihat pada bagan 2.1 di bawah ini
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Bagan 2.1
Kerangka berpikir Model pembelajaran Numbered Head Together

(NHT)

2.8 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka berpikir yang telah

dirumuskan, maka penulis merumuskan  hipotesis penelitian sebagai berikut :

1) Diduga penerapan model pembelajaran kooperati tipe ajaran numbered head

together (NHT) dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas V SDN Sraten 01.

2) Diduga  penerapan model pembelajaran kooperatif tipe numbered head

together (NHT) dapat meningkatkan hasil IPA siswa kelas V SDN Sraten 01.

Siswa
keaktifan dan hasil
belajar siswa masih
rendah dan kurang

aktif dalam
mengikuti

pembelajaran.

Guru
melaksanakan
pembelajaran

secara konservatif

Kondisi awal

Penerapan model pembelajaran
Numbered Head Together

(NHT) dengan memberikan
kesempatan kepada siswa untuk

melakukan kegiatan bekerja
sama dalam kelompok secara

bersama-sama untuk
meningkatkan keaktifan dan

hasil belajar siswa dalam proses
pembelajaran

Tindakan

Siklus II

Siklus I

Melalui penerapan model
pembelajaran Numbered Head

Together (NHT) dalam
pembelajaran, maka keaktifan dan

hasil belajar siswa diharapkan dapat
meningkat sehingga dapat

mencapai nilai ketuntasan belajar.

Kondisi
akhir


