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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

Dalam penelitian suatu kajian teori sangat diperlukan, suatu kajian

teori ini akan sangat membantu dalam penelitian. Dimana teori ini

dijadikan suatu dasar atau patokan dalam penelitian agar penelitian tidak

menyimpang dengan teori yang ada.

2.1.1 Model Pembelajaran

Menurut Andreas Kosasih (2010: 54), istilah model secara khusus

diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman

dalam melakukan kegiatan. Berdasarkan pengertian tersebut, model

pembelajaran dapat dijelaskan sebagai kerangka konseptual yang

digunakan guru sebagai acuan dalam pelaksanaan belajar mengajar di

kelas.

(Agus Suprijono, 2009: 46) model pembelajaran merupakan

landasan praktik pembelajaran hasil penurunan teori psikologi pendidikan

dan teori belajar yang dirancang berdasarkan analisis terhadap

implementasi kurikulum dan implikasinya pada tingkat operasional di

kelas. Menurut Arends (dalam Agus Suprijono, 2009: 46), model

pembelajaran mengacu pada pendekatan yang digunakan, termasuk

didalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap pembelajaran,

lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas.

(Agus Suprijono,2009: 46) merujuk pemikiran Joyce, fungsi model

pembelajaran yaitu guru dapat membantu peserta didik mendapat

informasi, ide keterampilan, cara berfikir, dan mengekspresikan ide.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, model

pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam
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merencanakan pembelajaran atau merancang aktivitas belajar mengajar

secara sistematis.

2.1.1.1 Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu bentuk pembelajaran

yang berdasarkan faham kontrukstivis. 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 kelompok. Pelaksanaan model kooperatif dengan benar akan

memungkinkan peserta didik mengelola kelas dengan lebih efektif.

Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu strategi

belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil dengan

tingkat kemampuan yang berbeda, dalam menyelesaikan tugas kelompok

setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama. Bekerja

sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran (Isjoni,

2009: 62).

Belajar dengan model pembelajaran kooperatif dapat diterapkan

untuk memotivasi siswa agar berani mengemukakan pendapatnya,

menghargai pendapat teman, dan saling memberikan pendapat (sharing

ideas). Selain itu dalam belajar biasanya siswa dihadapkan pada latihan

soal atau pemecahan masalah. Oleh sebab itu pembelajaran kooperatif

sangat baik untuk dilaksanakan karena siswa dapat bekerja sama dan

saling tolong-menolong memecahkan masalah yang dihadapinya.

Model pembelajaran kooperatif tidak hanya unggul dalam membantu

siswa memahami konsep yang sulit, tetapi juga sangat berguna untuk

menumbuhkan kemampuan berfikir kritis, bekerja sama, dan memecahkan

masalah. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa terlibat aktif pada proses

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

meningkatkan hasil belajarnya.

Terdapat beberapa tujuan dalam pembelajaran kooperatif.

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

penting yang dapat dicapai dengan pembelajaran kooperatif yaitu hasil

belajar akademik, pencerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan

keterampilan sosial.

Sedangkan menurut Anita Lie (2002:7-8), banyak guru yang

menyatakan bahwa mereka telah melaksanakan metode belajar kelompok,

namun guru-guru mengeluh bahwa hasil kegiatan tidak seperti yang

mereka harapkan. Siswa tidak memanfaatkan kegiatan dengan baik untuk

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka, justru memboroskan

waktu dengan bermain, bergurau dan sebagainya. Pembagian kerja

kelompok dirasa kurang efektif.

Tidak semua semua kerja kelompok bisa dianggap sebagai model

pembelajaran kooperatif. Keinginan baik para guru untuk mengaktifkan

para siswa perlu dihargai. Namun para guru juga perlu dibekali dengan

sedikit latar belakang, landasan pemikiran dan penerapan model

pembelajaran gotong royong untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Pembelajaran kooperatif juga dapat memperbaiki hasil siswa atau

tugas-tugas akademis penting lainnya. Beberapa ahli berpendapat bahwa

model ini unggul dalam membantu siswa dalam memahami konsep-

konsep yang sulit. Pembelajaran kooperatif dapat memberi keuntungan

baik bagi siswa kelompok bawah maupun kelompok atas yang bekerja

sama menyelesaikan tugas-tugas akademik.

Tujuan lain model pembelajaran kooperatif adalah penerimaan

secara luas dari orang-orang yang berbeda ras, budaya, kelas sosial, dan

tingkat kecerdasannya. Hal ini memungkinkan setiap siswa untuk belajar

menerima keberagaman yang ada pada setiap anggota kelompoknya.
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Tujuan penting ketiga dalam pembelajaran kooperatif adalah

mengajarkan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilannya dalam

kegiatan belajar mengajar. Ada banyak keterampilan sosial yang bisa

dilatihkan untuk dikuasai siswa melalui model pembelajaran kooperatif,

misalnya: berbagi tugas dengan seluruh anggota kelompok (team work),

aktif bertanya, aktif mendengarkan, menghargai pendapat orang lain,

memancing teman untuk bertanya atau menjawab pertanyaan, membantu

teman, dan sebagainya.

2.1.1.2 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT (Numbered Heads Together)

NHT (Numbered Heads Together) atau banyak disebut pula

dengan penomoran, berfikir bersama, atau kepala bernomor merupakan

salah satu inovasi dalam model pembelajaran kooperatif. NHT (Numbered

Heads Together) pertama kali dikembangkan oleh Spenser Kagan Tahun

1993 untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang

tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka

terhadap isi pelajaran tersebut.

Menurut Ahmad Zuhdi (2010: 64), NHT (Numbered Heads

Together) adalah suatu model pembelajaran kooperatif dimana siswa

diberi nomor kemudian dibuat suatu kelompok, lalu secara acak guru

memanggil nomor tersebut dari siswa.

Menurut Trianto (2007: 62), NHT (Numbered Heads Together)

merupakan jenis model pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk

mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur

kelas tradisional.

NHT (Numbered Heads Together) sebagai model pembelajaran pada

dasarnya merupakan variasi dari diskusi kelompok  dengan ciri khas guru

memberikan nomor dan hanya menunjukkan seorang dari perwakilan

kelompoknya. Guru menunjuk siswa tanpa memberi tahu terlebih dahulu

siapa yang akan mewakili kelompok. Cara tersebut akan menjamin
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keterlibatan total semua siswa dan merupakan upaya yang sangat baik

untuk meningkatkan tanggung jawab individual dalam diskusi kelompok.

Menurut Trianto (2007: 62) model pembelajaran kooperatif tipe

NHT (Numbered Heads Together) ini secara tidak langsung melatih siswa

untuk berbagi informasi, mendengarkan dengan cermat dan berbicara

dengan penuh perhitungan, sehingga siswa lebih produktif dalam

pembelajaran. (Anita Lie, 2002: 58) Teknik ini memberikan kesempatan

kepada siswa untuk membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban

yang paling tepat. Selain itu, teknik ini juga mendorong siswa untuk

meningkatkan semangat kerja sama mereka. Teknik ini biasa digunakan

dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan anak usia didik.

Model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads

Together) ternyata juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Menurut

pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad Zuhdi (2010: 65) kelebihan dan

kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads

Together) adalah sebagai berikut:

a. Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered

Heads Together) adalah:

1) Setiap siswa menjadi siap semua.

2) Dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh.

3) Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang

pandai.

b. Kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe NHT

(Numbered Heads Together) adalah:

1) Kemungkinan nomor yang dipanggil, dipanggil lagi oleh

guru.

2) Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru.

Dalam pembelajaran NHT terdapat beberapa langkah pelaksanaan

pembelajaran. Menurut Trianto (2007: 63) dalam mengajukan pertanyaan
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kepada seluruh kelas, guru menggunakan empat fase sebagai sintaks NHT

yaitu:

1. Fase 1: penomoran

Fase ini guru membagi siswa ke dalam kelompok yang terdiri

dari 3 sampai 5 orang dan kepada setiap anggota kelompok

diberi nomor antara 1 sampai 5.

2. Fase 2: pengajuan pertanyaan

Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa atau

berbentuk arahan.

3. Fase 3: berfikir bersama

Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan

itu dan meyakinkan setiap anggota dalam timnya mengetahui

jawaban tim.

4. Fase 4: menjawab

Guru memanggil satu nomor tertentu, kemudian siswa yang

nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba

menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas.

(Kosasih, 2010:61) mengatakan bahwa ada 6 langkah dalam

pembelajaran model NHT. Langkah-langahnya adalah sebagia berikut:

1. Peserta didik dibagi dalam kelompok, setiap peserta didik

dalam kelompok mendapatkan nomor.

2. Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok

mengerjakan.

3. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan

memastikan tiap anggota kelompok dapat

mengerjakan/mengetahui jawabannya.

4. Guru memanggil salah satu nomor peserta didik dengan nomor

yang dipanggil melaporkan hasil kerja sama mereka.
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5. Tanggapan dari teman-teman yang lain, kemudian guru

menunjuk nomor lain.

6. Simpulan.

Sedangkan (Agus Suprijono, 2009: 92) pembelajaran dengan

menggunakan model NHT (Numbered Heads Together) diawali dengan

Numbering. Guru membagi kelas dalam kelompok-kelompok kecil.

Setelah kelompok terbentuk guru mengajukan pertanyaan yang harus

dijawab oleh tiap-tiap kelompok. Langkah berikutnya adalah guru

memanggil peserta didik yang memiliki nomor yang sama dari tiap

kelompok, mereka diberi kesempatan untuk memberi jawaban dari

pertanyaan yang diterima dari guru. Berdasarkan jawaban-jawaban itu

guru dapat mengembangkan diskusi lebih mendalam, sehingga peserta

didik dapat menemukan jawaban pertanyaan itu sebagai pengetahuan

yang utuh.

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

langkah pembelajaran NHT (Numbered Heads Together) sebagai berikut :

a. Pendahuluan

Persiapan

1. Guru melakukan apersepsi

2. Guru menjelaskan tentang model pembelajaran NHT (Numbered

Heads Together)

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

4. Guru memberikan motivasi

b. Kegiatan inti

Pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered

Heads Together)

Tahap pertama

Penomoran: guru membagi siswa dalam kelompok yang

beranggotakan 3-5 orang dan kepada setiap anggotanya diberi

nomor 1-5.
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Tahap kedua

Mengajukan pertanyaan: guru memberikan pertanyaan kepada

semua kelompok dan diminta untuk mengerjakannya.

Tahap ketiga

Berfikir bersama: siswa berfikir bersama dan menyatukan

pendapatnya dari jawaban pertanyaan tersebut serta meyakinkan

tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban tersebut.

Tahap keempat

1) Menjawab: guru memanggil siswa dengan nomor tertentu,

kemudian siswa yang nomornya sesuai mengacungkan

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. Penutup

1. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan materi yang telah

diajarkan

2. Guru memberikan tugas rumah

3. Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari kembali materi

yang telah diajarkan.

2.1.2 Hasil Belajar

Untuk memahami tentang pengertian hasil belajar, di sini akan

diawali dengan mengemukakan beberapa definisi tentang belajar. Ada

beberapa pendapat para ahli tentang definisi tentang belajar.
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2.1.2.1 Pengertian Belajar

Pengertian belajar yang dikemukakan oleh Slameto (2003: 2)

belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan,

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya.

2.1.2.2 Pengertian Hasil Belajar

Mengenai uraian di atas tentang belajar, siswa yang sudah

mengalami proses belajar diharapkan siswa tersebut mengalami perubahan

tingkah laku. Misalnya, siswa mengalami peningkatan hasil belajar, itu

merupakan suatu perubahan tingkah laku.

Hasil belajar menurut pandangan Oemar Hamalik (2003: 23) 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 waktu jangka waktu yang 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.

Menurut Sudjana (2010: 22) Hasil Belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman

belajarnya. 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

Sisdiknas), ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur
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pencapaian kompetensi peserta didik secara  berkelanjutan dalam proses

pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar

peserta didik (PP No 9 Tahun 2005 SNP).

Penilaian hasil belajar merupakan aktivitas yang sangat penting

dalam proses pendidikan. Semua proses di lembaga pendidikan formal

pada akhirnya akan bermuara pada hasil belajar yang diwujudkan secara

kuantitatif berupa nilai. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian

nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria

tertentu. Hal ini mengisyaratkan bahwa objek yang dinilainya adalah hasil

belajar siswa.

2.1.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Sudjana (2008: 39-40) mengemukakan bahwa hasil belajar yang

dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor dari luar siswa dan

faktor dari dalam diri siswa. Faktor yang datang dari diri siswa terutama

kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan, salah satu faktor lingkungan

yang paling domain mempengaruhi hasil belajar di sekolah, ialah kualitas

pembelajaran. kualitas pembelajaran ialah tinggi rendahnya atau efektif

tidaknya proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan pengajaran. Hasil

belajar pada hakikatnya tersirat dalam tujuan pengajaran. Oleh sebab itu,

hasil belajar siswa di pengaruhi oleh kemampuan siswa dan kualitas

pengajaran.

2.1.3 Pembelajaran IPA

Pembelajaran merupakan suatu proses penyampaian pengetahuan,

yang dilaksanakan dengan menuangkan pengetahuan kepada siswa

(Oemar Hamalik, 2008: 25).

Suatu proses dan rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka

membuat siswa untuk belajar, pembelajaran juga merupakan persiapan di

masa depan dan sekolah mempersiapkan mereka untuk hidup dalam

masyarakat yang akan datang.  Ilmu Pengetahuan Alam merupakan mata
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pelajaran di SD yang dimaksudkan agar siswa mempunyai pengetahuan,

gagasan dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar, yang

diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara lain

penyelidikan, penyusunan dan penyajian gagasan-gagasan. IPA adalah

pengetahuan teoritis yang khas atau khusus yaitu dengan melakukan

observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori dan demikian

seterusnya kait mengkait antara cara yang satu dengan cara yang lain

(Abdullah Aly, 1998: 18).

IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara

sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan sistematis

dan IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa

fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga

merupakan suatu proses penemuan (Sri Sulistyorini, 2007:  39).

IPA sebagai disiplin ilmu dan penerapannya dalam masyarakat

membuat pendidikan IPA menjadi penting. Namun dalam penerapan

pembelajaran IPA haruslah tepat dan sesuai dengan karakteristik siswa itu

sendiri.

Menurut Iskandar, IPA adalah pengetahuan manusia yang luas

yang didapatkan dengan cara observasi dan eksperimen yang sistematik,

serta dijelaskan dengan bantuan aturan-aturan,hukum-hukum, prinsip-

prinsip, teori-teori dan hipotesa (Srini M. Iskandar, 1997: 2).   Ilmu

Pengetahuan Alam merupakan mata pelajaran di SD yang dimaksudkan

agar siswa mempunyai pengetahuan, gagasan dan konsep yang

terorganisasi tentang alam sekitar, yang diperoleh dari pengalaman melalui

serangkaian proses ilmiah antara lain penyelidikan, penyusunan dan

penyajian gagasan-gagasan. Pada prinsipnya, mempelajari IPA sebagai

cara mencari tahu dan cara mengerjakan atau melakukan dan membantu

siswa untuk memahami alam sekitar secara lebih mendalam.

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan

pembelajaran IPA adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang
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terjadi di alam dengan melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan,

penyusunan teori agar siswa mempunyai pengetahuan, gagasan dan

konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar, yang diperoleh dari

pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara lain penyelidikan,

penyusunan dan penyajian gagasan-gagasan.

2.2 Kajian Penelitian Yang Relevan

Sudah banyak sekali penelitian yang meneliti tentang model

pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) telah

dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian tersebut berbentuk skripsi, yang

dilakukan oleh Emi Sulistiyorini (2007) yang berjudul “Keefektifan

Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) terhadap

Hasil Belajar dan Pencapaian Tingkat Berfifkir Siswa SMP dalam

Geometri menurut Van Hiele”. Dalam penelitian tersebut dapat

disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika materi pokok

segi empat antara siswa  yang dikenai model pembelajaran kooperatif tipe

Numbered Heads Together (NHT) dengan siswa yang dikenai

pembelajaran konvensional, serta model pembelajaran Numbered Heads

Together (NHT) lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran

konvensional.

Kemudian penelitian lain yang dilakukan oleh Sitorus, Dika Imara

(2012) dengan judul penelitiannya “Pengaruh Model Koopertif Tipe

Numbered Head Together (NHT) Dengan Picture And Picture Terhadap

Hasil Belajar Siswa Tentang Sel Di Kelas XI IPA MA DAAR AL ULUM

ASAHAN T.P. 2012/2013”. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan

bahwa ada perbedaan hasil belajar siswa yang diajar menggunakan model

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) bermedia Picture And

Picture dan NHT tanpa Media Tentang Sel Di Kelas XI IPA MA Daar Al

Ulum Asahan T.P. 2012/2013. Simpulan tersebut dapat dibuktikan dengan

melalui uji hipotesis dengan menggunakan uji-t dengan taraf kepercayaan
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a= 0,05, dimana t hitung <  t tabel (1,674 < 2,869), yang berarti dalam

penelitian ini H0 ditolak sekaligus menerima Ha.

Penelitian lain dilakukan oleh Desi Nuzul Agnafia (2011) dengan

judul “Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads

Together (NHT) Melalui Media CD Interaktif Untuk Meningkatkan

Motivasi Belajar Biologi Siswa Kelas VIV B SMP Negeri 1 Jaten Tahun

Pelajaran 2010/2011. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa

penerapan pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT)

melalui media CD Interaktif dapat meningkatkan motivasi belajar biologi

siswa. Peningkatan motivasi belajar biologi siswa dapat dilihat melalui

hasil angket dan observasi. Rata-rata nilai persentase capaian setiap

indikator dari angket motivasi belajar biologi siswa pada pra siklus sebesar

69,40%, pada siklus I sebesar 73,99%, dan pada siklus II sebesar 80,53%.

Rata-rata nilai persentase capaian setiap indikator dari observasi motivasi

belajar biologi siswa pada pra siklus adalah 45,54%, pada siklus I sebesar

71,88% dan pada siklus II sebesar  82,59%.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Purwanti, Endah Duniati

(2010) yang berjudul “Penerapan Pembelajaran Kooperatif NHT

(Numbered Heads Together) Untuk Meningkatkan Motivasi  Belajar

Biologi Siswa Kelas XI IPA 2 SMA Batik 1 Surakarta Tahun Pelajaran

2009/2010. Hasil penelitian yang telah dilakukannya menunjukkan bahwa

penerapan pembelajaran kooperatif NHT (Numbered Heads Together)

dapat meningkatkan motivasi belajar biologi siswa. Peningkatan motivasi

belajar biologi siswa dapat dilihat melalui hasil angket dan observasi.

Rata-rata nilai persentase capaian setiap indikator dari angket motivasi

belajar biologi siswa pada pra siklus sebesar 69,40%, pada siklus I sebesar

74,88%, dan pada siklus II sebesar 79,97%. Rata-rata nilai persentase

capaian setiap indikator dari observasi motivasi belajar biologi siswa pada

pra siklus adalah 35,75%, pada siklus I sebesar 63,95% dan pada siklus II

sebesar  76,16%.
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Hasil penelitian terdahulu tersebut relevan dengan penelitian yang

akan dilakukan karena sama-sama meneliti tentang model pembelajaran

kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together).

2.3 Kerangka Pikir

Keberhasilan proses pembelajaran tentunya tidak lepas dari guru

sebagi salah satu sumber belajar. Peran guru sebagai sumber belajar

sangatlah penting dimana guru harus lebih menguasai materi pelajaran

atau bahan ajar. Tidak hanya itu, guru harus lebih banyak memiliki bahan

referensi. Hal ini untuk menjaga agar guru memiliki pemahaman yang jauh

lebih baik tentang materi yang akan diajarkan.

Proses belajar mengajar merupakan peran penting dalam

pencapaian hasil belajar. Guru mempunyai tugas utama dalam

penyelenggara pembelajaran. Dengan pemilihan dan penggunaan metode

yang tepat diharapkan siswa dapat menguasai materi yang telah

disampaikan dengan tercapainya KKM yang telah ditetapkan. Sehingga

tujuan pembelajaran dapat tercapai. Salah satu metode belajar yang dapat

digunakan pada proses belajar mengajar adalah metode kerja kelompok.

Dalam penelitian ini peneliti memilih model pembelajaran NHT untuk

dieksperimenkan, dimana model ini didefinisikan sebagai model

pembelajaran yang lebih menekankan pada siswa dalam kelompok dengan

diskusi. Diharapkan dengan memanfaatkan tipe NHT (Numbered Heads

Together) dalam pembelajaran dapat mempengaruhi hasil belajar siswa.

Dengan model pembelajaran ini siswa lebih dilatih untuk berfikir kritis

karena membiasakan siswa memecahkan masalah sendiri sampai siswa

dapat menemukan jawaban dari masalah itu.

Melalui pemanfaatan model pembelajaran kooperatif tipe NHT

(Numbered Heads Together) ini siswa akan lebih mudah memahami dan

menguasai materi pada mata pelajaran IPA. Siswa lebih antusias dalam

mengikuti proses pembelajaran, motivasi belajar siswa akan meningkat,
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siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga suasana kelas

menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Dengan diterapkannya

pembelajaran yang menggunakan tipe NHT (Numbered Heads Together)

ini, suasana kelas yang tidak membosankan, siswa dapat aktif dalam

mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga dapat mempengaruhi hasil

belajarnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menggambarkan

kerangka pikir dengan skema di bawah ini:

Gambar 1

Kerangka Pikir Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pikir, peneliti mengemukakan hipotesis

penelitian yaitu terdapat pengaruh yang signifikan pada hasil belajar siswa

pada mata pelajaran IPA siswa kelas 4 SD Negeri Sugihan 01 Kecamatan

Tengaran Kabupaten Semarang semester II Tahun 2012/2013 dengan

menggunaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT.

Kelas Kontrol

dengan metode

ceramah

Kelas Eksperimen

dengan model

pembelajaran

kooperatif tipe

NHT

Diharapkan dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads

Together) ini dapat mempengaruhi hasil belajar siswa

kelas 4 dalam mata pelajaran IPA. Sehingga nilai atau

hasil belajar siswa bisa mencapai KKM yang

ditentukan.

Dalam penggunaan metode ceramah dalam

pembelajaran IPA untuk kelas 4 SD Negeri Sugihan

01 mengakibatkan siswa menjadi cepat bosan, kurang

aktif dan sibuk sendiri. Hal ini mengakibatkan masih

terdapatnya nilai atau hasil belajar siswa yang belum

mencapai KKM.


