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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Kajian Teori 

2.1.1 Proses Belajar - Mengajar  

a. Pengertian Belajar  

Belajar adalah suatu kegiatan yang membawa perubahan pada 

individu yang belajar. Perubahan itu tidak hanya mengenai jumlah 

pengetahuan melainkan juga dalam bentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, 

pengertian, penghargaan, minat, penyesuaian diri, pendeknya mengenai 

segala aspek atau pribadi seseorang (Nasution, 1995: 35). Menurut 

pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan 

yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Slameto, 2003: 2).  

Selanjutnya Winkel (1989: 15) mengemukakan bahwa belajar 

pada manusia merupakan suatu proses siklus yang berlangsung dalam 

interaksi aktif subyek dengan lingkungannya yang menghasilkan 

perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan 

yang bersifat menetap/ konstan. Selain itu Sardiman (1992: 22) 

menyatakan bahwa belajar senantiasa merupakan perubahan tingkah laku 

atau keterampilan dengan serangkaian kegiatan misalnya membaca, 

mengamati, mendengarkan dan lain sebagainya.  

Dari uraian beberapa pendapat di atas maka dapat dirumuskan 

defenisi belajar yaitu suatu proses untuk mencapai suatu tujuan yaitu 

perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut adalah perubahan 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap dan tingkah laku yang 

bersifat menetap.  

b. Pengertian Mengajar.  

Menurut Slameto (2001: 29) mengajar adalah penyerahan 

kebudayaan berupa pengalaman dan kecakapan kepada anak didik kita. 

Adapun defenisi lain di negara-negara modern yang sudah maju 

mengatakan bahwa mengajar adalah bimbingan kepada siswa dalam 
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proses belajar. Defenisi ini menunjukkan bahwa yang aktif adalah siswa, 

yang mengalami proses belajar. Guru hanya membimbing, menunjukkan 

jalan dengan memperhitungkan kepribadian siswa. Kesempatan untuk 

berbuat dan aktif berpikir lebih banyak diberikan kepada siswa.  

Mengajar didefinisikan oleh Sudjana (2000: 37) sebagai alat 

yang direncanakan melalui pengaturan dan penyediaan kondisi yang 

memungkinkan siswa melakukan berbagai kegiatan belajar seoptimal 

mungkin. Pasaribu (1983: 7) mengajar adalah suatu kegiatan 

mengorganisir (mengatur) lingkungan sebaik-baiknya dengan anak 

sehingga terjadi proses belajar.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mengajar adalah 

suatu kegiatan membimbing dan mengorganisasikan lingkungan sekitar 

anak didik, agar tercipta lingkungan belajar yang kondusif yang 

memungkinkan terjadinya proses belajar yang optimal.  

c. Proses belajar-mengajar Matematika  

Berdasarkan pengertian belajar dan mengajar di atas, dapat 

dikatakan bahwa kegiatan belajar mengajar tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain. Belajar merupakan proses perubahan sedangkan belajar 

merupakan proses pengaturan agar perubahan itu terjadi. Proses belajar 

mengajar untuk mata pelajaran matematika harus memperhatikan 

karakteristik matematika. Sumarmo (2002: 2) mengemukakan beberapa 

karakteristik matematika yaitu : materi matematika menekankan 

penalaran yang bersifat deduktif materi matematika bersifat hirarkis dan 

terstruktur dan dalam mempelajari matematika dibutuhkan ketekunan, 

keuletan, serta rasa cinta terhadap matematika. Karena materi matematika 

bersifat hirarkis dan terstruktur maka dalam belajar matematika, tidak 

boleh terputus-putus dan urutan materi harus diperhatikan. Artinya, perlu 

mendahulukan belajar tentang konsep matematika yang mempunyai daya 

bantu terhadap konsep matematika yang lain.  
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2.1.2 Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006:3) hasil belajar 

merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. 

Hal ini  dapat dipandang dari dua  sisi  yaitu sisi siswa  dan dari  sisi 

guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan 

mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar. 

Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis- jenis  ranah  

kognitif,  afektif,  dan  psikomotor.  Sedangkan  dari  segi  guru,  hasil 

belajar merupakan saat terselesaikannya bahan pelajaran. 

Sutartinah Tirtonegoro (2001: 43) mengemukakan hasil 

belajar adalah penilaian  hasil  usaha  kegiatan  belajar  yang  dinyatakan  

dalam  bentuk  simbol, angka, huruf maupun kalimat yang dapat 

mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap  siswa  dalam 

periode tertentu. Sedangkan Agus Suprijono (2009: 6) berpendapat

 hasil   belajar  itu  mencakup  kemampuan  kognitif,  

afektif  dan psikomotorik. 

Menurut Oemar Hamalik (2006 : 30) hasil belajar adalah bila 

seseorang telah  belajar dan   terjadi perubahan tingkah laku pada orang 

tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti 

menjadi mengerti. 

William Burton dalam   Oemar Hamalik (2006 : 31) 

menyatakan   hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap apresiasi,   abilitas  dan  

keterampilan.  Hasil  belajar  dilengkapi   dengan  jalan serangkaian   

pengalaman-pengalaman   yang  dapat   dipersamakan   dan  dengan 

pertimbagan yang baik. Hasil belajar yang diperoleh bersifat kompleks 

dan dapat berubah-ubah jadi tidak sederhana dan statis. 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar mempunyai peranan 
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penting dalam proses pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil 

belajar dapat memberikan informasi kepada   guru  tentang  kemajuan  

siswa  dalam  upaya  mencapai  tujuan-tujuan belajarnya melalui 

kegiatan belajar. Selanjutnya dari informasi tersebut guru dapat 

menyusun   dan   membina   kegiatan-kegiatan   siswa   lebih   lanjut,   

baik   untuk keseluruhan kelas maupun individu. 

(http//uangtabungan.blogspot.Com/2010/hasil-belajar-siswa-

pengertian-hasil.html) 

Dari  beberapa pendapat di atas, maka  dapat disimpulkan 

bahwa  hasil belajar  adalah adanya perubahan pada diri siswa yang 

meliputi aspek kognitif, afektif dan  psikomotor dan perubahan tersebut 

berbekas serta selalu mengalami perubahan. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 
 

Menurut  Nana  Sudjana  (2009  :  39)  hasil  belajar  yang  

dicapai  siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu : 

a. Faktor Internal (dari dalam  individu yang belajar) 

Faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar ini lebih 

ditekankan pada faktor  dari  dalam  individu  yang  belajar.  Adapun  

faktor  yang  mempengaruhi kegiatan tersebut adalah faktor 

psikologis, antara lain yaitu : motivasi, perhatian, pengamatan, 

tanggapan dan lain sebagainya. 

b. Faktor Eksternal (dari luar individu yang belajar) 

Pencapaian  tujuan  belajar  perlu  diciptakan  adanya  sistem  

lingkungan belajar  yang  kondusif.  Hal  ini  akan  berkaitan  dengan  

faktor  dari  luar  siswa. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah 

mendapatkan pengetahuan, penanaman konsep dan keterampilan, dan 

pembentukan sikap. 

Sedangkan menurut Caroll dalam Nana Sudjana (2009 : 40) 

bahwa hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh lima faktor, 

yakni : (1) bakat pelajar, (2) waktu yang  tersedia untuk belajar, (3) 
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waktu yang diperlukan siswa untuk menjelaskan pelajaran,  (4)  

kualitas pengajaran dan (5) kemampuan individual. Empat faktor (1 2 

3 4 )  berkenaan dengan kemampuan individu dan faktor (5) adalah 

faktor di luar individu. 

 

2.1.3 Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Pembelajaran Matematika di SD merupakan salah satu kajian yang 

selalu menarik untuk dikemukakan karena adanya perbedaan karakteristik 

khususnya antara hakekat anak dan hakekat matematika. Untuk itu diperlukan 

adanya jembatan yang dapat menetralisir perbedaan atau pertentangan 

tersebut. Anak usia SD sedang mengalami perkembangan dalam tingkat 

berfikirnya. 

Para ahli jiwa seperti Reaget, Bruner, bruwnell Dienes percaya bahwa 

jika kita akan memberikan pelajaran tentang sesuatu kepada anak didik, maka 

harus diperhatikan tingkat perkembangan berfikir anak tersebut. 

Jean Reaget dengan teori belajar yang disebut perkembangan mental 

anak (mental atau intelektual atau kognitif) atau ada pula yang menyebutkan 

teori tingkat perkembangan berfikir anak telah membagi tahapan yaitu 

tahapan sensori motorik (dari lahir sampai usia 2 tahun), tahap operasional 

awal, pra operasional (usia 2 sampai 7 tahun), tahap operasional / oprasi 

konkret (usia 7 sampai 11 tahun) dan tahap operasional formal / operasi 

formal (usia 11 tahun ke atas) 

Jadi, pada dasarnya agar pelajaran matematika di SD itu dapat 

dimengerti oleh para siswa dengan baik. Maka seyogyanya kita akan melihat 

untuk bisa mengetahui tahapan perkembangan intelektual atau berfikir siswa 

di SD dalam pembelajaran matematika. 

 

2.2. Model Pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Heads Together  

       a.  Tinjauan Umum Pembelajaran Kooperatif 

  Falsafah yang mendasari pembelajaran kooperatif dalam pendidikan  

adalah “ homo homini socius “ yang menekankan bahwa manusia adalah 
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makhluk sosial (Oedhien, SN. 2008: 43. dalam http:// 

izzatinkamala.wordpress.com). 

          Sejalan dengan pendapat Trianto (2007: 41) bahwa dengan 

pembelajaran kooperatif siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami 

konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan temannya. Siswa 

secara rutin bekerja dalam kelompok untuk saling membantu memecahkan 

masalah – masalah yang kompleks, jadi hakikat sosial dan penggunaan 

kelompok sejawat menjadi aspek utama dalam pembelajaran kooperatif. 

          Menurut Trianto (2007: 41) pada pembelajaran kooperatif siswa belajar 

bersama dalam kelompok – kelompok kecil yang terdiri dari  4- 6 siswa 

dengan kemampuan yang heterogen. Hal ini bertujuan untuk memberikan 

kesempatan kepada semua pihak agar terlibat secara aktif dalam proses 

berfikir dan kegiatan belajar. 

          Pada pembelajaran kooperatif diajarkan keterampilan – keterampilan 

khusus agar dapat bekerja sama dengan baik dalam kelompoknya seperti 

menjadi pendengar aktif, memberikan penjelasan kepada teman sekelompok 

dengan baik dan berdiskusi. Selama bekerja dalam kelompok, tugas anggota 

kelompok adalah mencapai ketuntasan materi yang disajikan guru dan saling 

membantu diantara teman sekelompok untuk mencapai ketuntasan materi. 

Belajar belum selesai jika salah satu anggota kelompok ada yang belum 

menguasai materi pelajaran (Trianto, 2007: 42). 

 Arends (dalam Trianto, 2007: 47) menyatakan bahwa pelajaran yang 

menggunakan pembelajaran kooperatif memiliki ciri sebagai berikut: 

1) Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan 

materi belajar.  

2) Kelompok dibentuk dari siswa yang mempunyai kemampuan tinggi, 

sedang dan rendah. 

3) Bila memungkinkan anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, 

jenis kelamin yang beragam. 

4) Penghargaan lebih berorientasi kepada kelompok dari pada individu. 
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           Menurut Roger dan David Johnson (dalam Lie, 2003: 30)  tidak semua 

kerja kelompok bisa dianggap cooperative learning. Untuk mencapai hasil 

yang maksimal harus diterapkan lima unsur model pembelajaran gotong - 

royong, yaitu:  

         1) Saling ketergantungan positif 

Keberhasilan kelompok sangat tergantung 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 bisa mencapai tujuan 

mereka. 

        2) Tanggung jawab perseorangan 

Jika tugas dan pola penilaian dibuat menurut prosedur model pembelajaran 

cooperative learning, setiap siswa akan merasa bertanggung jawab untuk 

melakukan yang terbaik. Kunci keberhasilan metode kerja kelompok adalah 

persiapan guru dalam penyusunan tugasnya. 

        3) Tatap muka 

Setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertemu muka dan 

berdiskusi, kegiatan interaksi ini akan memberikan para siswa untuk 

membentuk sinergi yang menguntungkan semua anggota. Inti sinergi ini 

adalah menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan, mengisi 

kekurangan masing – masing. 

         4) Komunikasi antar anggota 

Unsur ini menghendaki agar para siswa dibekali dengan berbagai 

keterampilan berkomunikasi, karena keberhasilan suatu kelompok 

bergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan 

dan kemampuan mengutarakan pendapat mereka.  

         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. 
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       b.  Keterampilan dalam Pembelajaran Kooperatif 

         Lungren (dalam Trianto, 2007: 46) menyusun keterampilan – 

keterampilan kooperatif dalam 3 tingkatan, yaitu: 

            1)  Keterampilan kooperatif tingkat awal, meliputi: 

a) Berada dalam tugas, yaitu menjalankan tugas sesuai dengan 

tanggungjawabnya. 

b) Mengambil giliran dan berbagi tugas, yaitu menggantikan teman 

dengan tugas tertentu dan mengambil tanggung jawab tertentu dalam 

kelompok. 

c) Mendorong adanya partisipasi, yaitu memotivasi semua anggota 

kelompok untuk memberikan kontribusi. 

d) Menggunakan kesempatan, yaitu menyamakan persepsi / pendapat. 

            2)  Keterampilan kooperatif tingkat menengah, antara lain: 

a) Mendengarkan dengan aktif, yaitu menggunakan pesan fisik dan 

verbal agar pembicara mengetahui bahwa informasi diserap secara 

energik. 

b) Bertanya, yaitu meminta atau menanyakan informasi atau klarifikasi 

lebih lanjut. 

c) Menafsirkan, yaitu menyampaikan kembali informasi dengan kalimat 

yang berbeda. 

d) Memeriksa ketepatan, yaitu membandingkan jawaban, memastikan 

bahwa jawaban tersebut benar. 

            3) Keterampilan kooperatif tingkat mahir, meliputi: 

a) Mengolaborasi. 

b) Memeriksa dengan cermat. 

c) Menanyakan kebenaran. 

d) Berkompromi. 

 

       c.   Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Terhadap Kemampuan Akademik 

          Satu aspek penting pembelajaran kooperatif adalah disamping 

pembelajaran kooperatif membantu mengembangkan tingkah laku 
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kooperatif dan hubungan yang lebih baik diantara siswa, pembelajaran 

kooperatif secara bersamaan membantu siswa dalam pembelajaran akademis 

mereka (Ibrahim, 2000: 16). 

           Slavin (dalam Ibrahim, 2000: 16) menelaah penelitian dan 

melaporkan bahwa 45 penelitian telah dilaksanakan antara 1972 sampai 

1986, menyelidiki pengaruh pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar. 

Dari 45 laporan tersebut, 37 diantaranya menunjukkan bahwa kelas 

kooperatif menunjukkan hasil belajar akademik yang signifikan lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelompok kontrol. 

          Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa dalam “setting” kelas 

kooperatif siswa lebih banyak belajar dari satu teman ke teman yang lain 

diantara sesama siswa dari pada belajar dari guru. (Ibrahim, 2000: 17). 

Menurut teori motivasi, motivasi siswa pada pembelajaran kooperatif 

terutama terletak pada bagaimana bentuk hadiah atau struktur pencapaian 

tujuan saat siswa melaksanakan kegiatan. Pada pembelajaran kooperatif 

siswa yakin bahwa tujuan mereka tercapai jika dan hanya jika siswa lain 

juga akan mencapai tujuan tersebut. 

           Teori perkembangan mengasumsikan bahwa interaksi antar siswa 

disekitar tugas – tugas yang sesuai, meningkatkan penguasaan mereka 

terhadap konsep – konsep yang sulit. Penelitian dalam psikologi kognitif 

telah menemukan bahwa supaya informasi dapat disimpan didalam memori 

itu, maka siswa harus terlibat dalam beberapa macam kegiatan restruktur 

atau elaborasi kognitif atas suatu materi. 

       Mengikut Kagan (Oedhien, SN. 2008: 39. dalam http:// 

izzatinkamala.wordpress.com) pembelajaran kooperatif bagi golongan yang 

berbakat telah membawa banyak keberkesanan atau faedah berikut ini: 

1) Memperbaiki hubungan sosial. 

2) Meningkatkan pencapaian. 

3) Meningkatkan kemahiran kepemimpinan. 

4) Meningkatkan kemahiran sosial. 

5) Meningkatkan tahap kemahiran aras tinggi. 
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6) Meningkatkan kemahiran teknologi. 

7) Meningkatkan keyakinan diri. 

 

        d.  Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together 

          Numbered Heads Together  (NHT) atau penomoran berfikir bersama 

adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatife terhadap struktur 

kelas tradisional (Trianto, 2007: 62). Numbered Heads Together pertama 

kali  dikembangkan oleh Spencer Kagan (1993). Untuk melibatkan lebih 

banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran 

dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. 

NHT pada dasarnya merupakan sebuah varian diskusi kelompok, ciri 

khasnya adalah guru hanya menunjuk seorang siswa yang mewakili 

kelompoknya tanpa memberitahu terlebih dahulu siapa yang akan mewakili 

kelompoknya itu. Cara ini menjamin keterlibatan total semua siswa. Cara ini 

juga merupakan upaya yang sangat baik untuk meningkatkan 

tanggungjawab individual dalam diskusi kelompok (Nur, 2005: 72). Dalam 

model pembelajaran NHT memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

saling membagikan ide– ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling 

tepat, selain itu teknik ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan 

semangat kerja sama mereka (Lie, 2002: 59). Menurut Trianto (2007: 62 - 

63) untuk mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas, guru menggunakan 

struktur 4 fase sebagai sintaksis NHT. 

1) Fase 1: Penomoran 

Guru membagi siswa kedalam kelompok 3 – 5 orang, dan kepada setiap 

anggota kelompok diberi nomor 1 sampai 5. 

2) Fase 2: Mengajukan pertanyaan 

Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa, bentuk pertanyaan 

bervariasi dan dapat spesifik. 
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3) Fase 3: Berfikir bersama 

Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan itu dan 

menyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban tim. 

4) Fase 4: Menjawab  

Guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya 

sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba menjawab pertanyaan 

untuk seluruh kelas. 

Adapun langkah – langkah model pembelajaran NHT  sebagai berikut : 

1) Siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam kelompok 

mendapatkan nomor. 

2) Guru membagi tugas dan masing – masing kelompok mengerjakannya. 

3) Kelompok mendiskusikan jawaban dan memastikan setiap anggota 

kelompok mengerjakannya serta mengetahui jawabannya. 

4) Guru memanggil salah satu nomor siswa, dan nomor yang dipanggil 

melaporkan hasil diskusi. 

5) Tanggapan dari siswa lain, kemudian guru menunjuk nomor yang lain. 

6) Kesimpulan.(Lie, 2002: 60) 

     Menurut Yusti (2009: 3. dalam http://yusti-arini.blogspot.com) 

keunggulan model pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah sebagai 

berikut: 

1) membantu siswa belajar berpikir berdasarkan sudut pandang suatu 

subjek bahasan dengan memberikan kebebasan siswa dalam praktik 

berpikir. 

2) membantu siswa mengevaluasi logika dan bukti-bukti bagi posisi 

dirinya atau posisi yang lain. 

3) memberikan kesempatan pada siswa untuk memformulasikan penerapan 

suatu prinsip. 

4) membantu siswa mengenali adanya suatu masalah dan 

memformulasikannya dengan menggunakan informasi yang diperoleh 

dari bacaan atau ceramah. 
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5) menggunakan bahan-bahan dari anggota lain dalam kelompoknya. 6) 

mengembangkan motivasi untuk belajar yang lebih baik. 

 

2.3. Penerapan Model Pembelajaran NHT pada Pembelajaran Matematika. 

Proses belajar mengajar yang terlaksana di dalam  kelas pada umumnya 

dapat menimbulkan rasa bosan siswa ketika pembelajaran yang dilaksanakan 

berkesan terlalu prosedural. Artinya, guru melaksanakan pembelajaran secara 

sistematis sementara keadaan seperti ini umumnya tidak diinginkan siswa. 

Disamping itu, perangkat pembelajaran dalam hal ini buku-buku paket yang 

diberikan sebagai materi pembelajaran kepada siswa mengandung materi yang 

terlalu padat  dan meluas, sehingga dapat menyebabkan ketidaktertarikan siswa 

untuk membaca materi pelajaran, terlebih lagi metode pembelajaran yang tidak 

tepat digunakan dalam proses belajar mengajar.   

Jika kondisi pembelajaran dalam kelas sebagaimana uraian di atas, maka 

guru ada baiknya melakukan upaya untuk mengubah model pembelajaran yang 

digunakan, karena bukan tidak mungkin keadaan belajar siswa sebagaimana 

uraian di atas salah satunya disebabkan karena strategi pembelajaran yang tidak 

sesuai dengan keinginan dan keadaan belajar siswa dalam kelas. Salah satu upaya 

yang dapat ditempuh guru adalah dengan menggunakan Model Pembelajaran 

Kooperatif tipe NHT sehingga siswa dapat belajar menemukan konsep pelajaran 

secara mandiri.  

NHT pada dasarnya merupakan sebuah varian diskusi kelompok, ciri 

khasnya adalah guru hanya menunjuk seorang siswa yang mewakili 

kelompoknya tanpa memberitahu terlebih dahulu siapa yang akan mewakili 

kelompoknya itu. Cara ini menjamin keterlibatan total semua siswa. Cara ini juga 

merupakan upaya yang sangat baik untuk meningkatkan tanggungjawab 

individual dalam diskusi kelompok. Dalam model pembelajaran NHT 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide– ide dan 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat, selain itu teknik ini juga 

mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerja sama mereka.  
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Pembelajaran Matematika di SD merupakan salah satu kajian yang selalu 

menarik untuk dikemukakan karena adanya perbedaan karakteristik khususnya 

antara hakekat anak dan hakekat matematika. Untuk itu diperlukan adanya 

jembatan yang dapat menetralisir perbedaan atau pertentangan tersebut. Anak 

usia SD sedang mengalami perkembangan dalam tingkat berfikirnya. 

Pelajaran Matematika merupakan pelajaran yang memaparkan 

berbagai macam  konsep  yang  bersifat  kongkrit. Untuk  itu, sebagai guru  

harus bisa menciptakan  iklim  pembelajaran  yang  menyenangkan  untuk  

siswanya. Model atau metode apapun yang diambil seorang guru haruslah tetap 

tertuju pada ketercapaian tujuan pembelajaran. Tidak jamannya lagi guru 

mengajar dengan menggunakan model pembelajaran yang konvensional. 

Siswa tidak perlu lagi  dipaksa untuk menghafal konsep konsep yang begitu 

banyak. Mereka harus diberi kesempatan luas untuk membentuk 

pengetahuannya  sendiri. 

Suasana pembelajaran yang menyenangkan itu umumnya terjadi   

ketika  dilaksanakan  bersama  orang  lain  misalnya  dalam  bentuk diskusi, 

kerja  kelompok,  bermain  peran,  bereksperimen, dan  sebagainya. 

Berdasarkan  pendapat  itu  penggunaan  model  NHT dalam  pembelajaran 

akan membuat siswa tertarik dan lebih aktif. Melalui aktifitas bersama dalam 

kelompok,   siswa   akan   berbagi    pengetahuan   dan   keterampilan   yang 

memungkinkan  mereka  saling  belajar  untuk  membentuk  kompetensi  diri 

masing masing ke arah yang lebih baik.. 

Dengan  diterapkan  model  pembelajaran  kooperatif tipe  NHT dalam

 pembelajaran   Matematika  diharapkan   bias memotivasi siswa   untuk 

menerapkan informasi  yang   baru yang mereka peroleh  dari situasi  yang 

baru  pula. Selain dapat  meningkatkan pemahaman siswa diharapkan  juga 

dapat meningkatkan kecakapan siswa dalam berpikir. 
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2.4.  Hasil Penelitian Yang Relevan  
                Hastuti, Dwi Eri (2008) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh 

Kecemasan Matematika dan Motivasi Belajar Siswa Dalam Kooperatif Tipe 

NHT Terhadap Hasil Belajar Matematika di SMP N 6 Pekalongan 

menunjukkan bahwa pada siklus 1 siswa mengalami ketuntasan belajar 

64,57%  dan motivasi belajar 70,42%. Pada siklus 2 ketuntasan belajar 

84,85% dan motivasi belajar 81,69%. 

               Lestari, Indriyati (2008) dalam penelitian yang berjudul Peningkatan 

Prestasi Belajar IPA Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

pada Siswa SD Negeri Pancakarya Semarang menunjukkan bahwa sebelum 

siklus ketuntasan belajar sebesar 22%, setelah siklus I menjadi 48%, Siklus II 

70%, Siklus III 91%. 

                Nadziroh, Aeni (2008) dalam penelitian yang berjudul Keefektifan 

Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT Melalui Pemanfaatan LKS Materi Pokok 

Bangun Ruang Sisi Datar (Kubus dan Balok) Siswa Kelas VIII Semester 2 

SMP N 36 Semarang menunjukkan bahwa pada aktivitas belajar siswa 

mengalami peningkatan dari siklus I - III, yaitu siklus I 59,24% siklus II 

64,87% dan siklus  III 82,5%. 

Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Kooperatif Tipe NHT dapat meningkatkan hasil belajar Siswa di 

Sekolah Dasar. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini tidak hanya untuk 

pelajaran matematika  di Sekolah dasar saja, tetapi dapat diterapkan dalam mata 

pelajaran lain dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi 
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2.5  Kerangka Berfikir 

                                  Bagan Kerangka Berfikir Penelitian 

                    Dari  bagan kerangka berfikir diatas dapat dijelaskan bahwa Kondisi 

awal suatu kelas dimana aktivitas siswa masih kurang sehingga menyebabkan 

aktivitas siswa dan hasil belajarnya menjadi rendah, hal tersebut dikarenakan 

guru masih menggunakan metode ceramah, kurangnya media pembelajaran, 

kurangnya motivasi dari guru dan minat belajar siswa yang kurang.Untuk 

mengatasi masalah tersebut diadakan tindakan dengan menggunakan metode 

pembelajaran dengan pendekatan tipe NHT dalam pelaksanaan pembelajaran 

supaya terjadi perubahan yang menjadikan aktivitas siswa dan hasil belajarnya 

meningkat. 

Kondisi awal 

Aktivitas siswa  dalam 
pembelajaran kurang 
menyebabkan pemahaman 
materi,aktivitas siswa dan 
hasil belajar siswa yang 
rendah. 

 

Guru menggunakan metode 
ceramah dalam pembelajaran, 
kurangnya media 
pembelajaran, motivasi guru 
dan minat belajar siswa. 

Tindakan 

Dengan penerapan 
pembelajaran  Numbered Head 
Together (NHT) akan dapat 
meningkatkan  komunikasi 
siswa,meningkatkan aktivitas 
siswa, dan meningkatkan hasil 
belajar 

Guru menerapkan pendekatan 
cooperative tipe Numbered 
Head Together ( NHT) pada 
pelaksanaan pembelajaran. 
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2.6.   Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan kajian pustaka, maka hipotesis tindakan dalam penelitian 

ini adalah  model pembelajaran kooperatif tipe NHT diduga dapat 

meningkatkan hasil belajar tentang materi jarak dan kecepatan pada siswa 

kelas V SD Ngurenrejo Wedarijaksa semester 1 tahun 2012/2013 

 
 
 


