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BAB  II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Hakekat Pembelajaran 

Istilah pembelajaran merupakan istilah yang sering digunakan untuk 

menunjukkan kegiatan belajar mengajar. Menurut Gagne, Briggs, dan Wager 

(1992), pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk 

memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa (Winataputra, 2008:1.19). 

Pembelajaran diartikan sebagai kegiatan yang dirancang sedemikian rupa oleh 

guru atau pengajar agar terjadi proses belajar pada siswa. 

Menurut Sunhaji, M. Ag (2007), kegiatan pembelajaran adalah suatu 

aktivitas untuk mentransformasikan bahan pelajaran kepada subjek belajar. Pada 

konteks ini, guru berperan sebagai penjabar dan penerjemah bahan tersebut agar 

dimiliki siswa (Asmani, 2011: 19). 

Menurut Prawiradilaga (2008), pembelajaran diartikan sebagai KBM 

konvensional di mana guru dan peserta didik langsung berinteraksi. Jadi dalam 

kegiatan belajar mengajar, interaksi antara guru atau pendidik dengan peserta 

didik sangat penting. Interaksi yang baik akan menimbulkan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan dan secara tidak langsung akan berimbas pada 

hasil belajar siswa. 

Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 20 UU Nomor 20 Tahun 

2002 tentang Sisdiknas, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Winataputra, 

2008:1.20). Dari uraian tersebut, Winataputra menyimpulkan terdapat 5 konsep 

dasar pembelajaran, yaitu :   

1. Interaksi  

Interaksi diartikan sebagai pengaruh timbal balik, saling mempengaruhi satu 

sama lain. 
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2. Peserta didik 

Menurut Pasal 1 butir 4 UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, peserta 

didik adalah angota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri 

melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan tertentu. 

3. Pendidik 

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, 

konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator dan 

sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 

menyelenggarakan pendidikan (Pasal 1 butir 6 UU nomor 20 Tahun 2003). 

4. Sumber belajar 

Sumber belajar secara umum diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat 

digunakan oleh peserta didik dan pendidik dalam proses belajar dan 

pembelajaran. 

5. Lingkungan belajar 

Lingkungan belajar adalah lingkungan yang menjadi latar terjadinya proses 

belajar seperti di kelas, perpustakaan, sekolah, tempat kursus, warnet, 

keluarga, masyarakat dan alam semesta. 

 

2.1.2. Metode 

Ahmad Sabri dalam Strategi Belajar Mengajar dan Micro Teaching 

(2007:49) mengungkapkan bahwa metode pembelajaran adalah cara-cara atau 

teknik penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat 

menyajikan bahan pelajaran, baik secara individual atau secara kelompok. 

Nasution (1995:2) menyebutkan bahwa metode berarti jalan yang harus 

dilalui atau cara untuk melakukan sesuatu atau prosedur (Asmani, 2011:19). 

Metode menurut Sagala (2003) diartikan sebagai cara yang digunakan oleh 

guru/siswa dalam mengolah informasi yang berupa fakta, data, dan konsep pada 

proses pembelajaran yang mungkin terjadi dalam suatu strategi (Mawardi, 

2011:52). 
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Dari ketiga pengertian tentang metode tersebut, dapat disimpulkan  bahwa 

metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyajikan materi kepada 

siswa baik secara individu maupun kelompok yang berupa fakta, data, dan konsep 

tertentu.   

Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam penggunaan metode 

pembelajaran (Sabri, 2007:49) adalah sebagai berikut:  

1. Metode yang dipergunakan harus dapat membangkitkan motif, minat atau 

gairah belajar siswa. 

2. Metode yang digunakan dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih 

lanjut, sepeti melakukan inovasi dan ekspotasi. 

3. Metode yang digunakan harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

mewujudkan hasil karya. 

4. Metode yang digunakan harus dapat menjamin perkembangan kegiatan 

kepribadian siswa. 

5. Metode yang digunakan harus dapat mendidik murid dalam teknik belajar 

sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi. 

 

Metode yang digunakan harus dapat menanamkan dan 

mengembangkan nilai-nilai dan sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari. 

 

2.1.3. Metode Numbered Head Together (NHT) 

Numbered Head Together (NHT) atau yang biasa disebut kepala bernomor 

merupakan suatu metode yang dikembangkan oleh Spenser Kagan pada tahun 

1992.  

Menurut Afisanti Lusita (2011: 77) Numbered Head Together (NHT) adalah 

metode belajar dimana setiap siswa diberi nomor kemudian dibuat suatu 

kelompok kemudian secara acak guru memanggil nomor dari siswa. 

Menurut Lie (2002: 58) Numbered Head Together (NHT) merupakan teknik 

yang 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 kerjasama mereka.  
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Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut, metode Numbered Head 

Together (NHT) dapat disimpulkan sebagai sebuah metode yang mengaktifkan 

siswa terlibat dalam diskusi-diskusi kelompok untuk saling membagikan ide. 

Penyampaian hasil diskusi dengan cara pemanggilan nomor yang telah ditentukan 

sebelumnya oleh guru. 

Ibrahim (Wahyuni, 2012) mengemukakan tiga tujuan yang hendak dicapai 

dalam pembelajaran menggunakan Numbered Head Together (NHT) : 

a. Hasil belajar akademik struktural. Bertujuan untuk meningkatkan kinerja 

siswa dalam tugas-tugas akademik. 

b. Pengakuan adanya keragaman. Bertujuan agar siswa dapat menerima teman-

temannya yang mempunyai berbagai latar belakang. 

c. Pengembangan keterampilan sosial. Bertujuan untuk mengembangkan 

keterampilan sosial siswa. 

Sedangkan Lie (2002: 59) mengemukakan langkah-langkah pembelajaran 

dengan menggunakan Numbered Head Together (NHT) dalam empat langkah, 

yaitu : 

1. Siswa dibagai dalam kelompok. Setiap siswa dalam kelompok mendapatkan 

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 ini. 

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

melaporkan hasil kerja sama mereka. 

Sementara itu, Asmani (2011: 40) mendeskripsikan langkah-langkah 

pembelajaran dengan metode Numbered Head Together (NHT) dalam enam 

langkah, yaitu : 

a. Siswa dibagi dalam kelompok dan setiap siswa dalam setiap kelompok 

mendapat nomor. 

b. Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. 

c. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap anggota 

kelompok dapat mengerjakannya/mengetahui jawabannya. 
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d. Guru memanggil salah satu nomor siswa dan nomor yang dipanggil 

melaporkan hasil kerjasama mereka. 

e. Teman yang lain memberi tanggapan, kemudian guru menunjuk nomor yang 

lain lagi. 

f. Siswa diajak untuk membuat kesimpulan dari materi yang baru saja dipelajari. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang telah dikemukakan, langkah-

langkah pembelajaran dengan menggunakan metode Numbered Head Together 

(NHT) adalah : 

a) Membentuk kelompok.  

Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Masing-masing anggota 

kelompok mendapatkan nomor yang berbeda. 

b) Pembagian tugas. 

Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. 

Kelompok mendiskusikan jawaban yang paling tepat dan memastikan setiap 

anggota mengetahui jawabannya. 

c) Evaluasi 

Guru menyebutkan salah satu nomor. Siwa dengan nomor yang disebutkan 

menjelaskan jawaban hasil diskusi kelompok. Siswa lain menanggapi. 

d) Kesimpulan 

Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. 

Menurut Nurtafita (2011), kelebihan metode Numbered Head Together 

(NHT) antara lain : 

1) Memberi Motivasi 

Menurut Woodworth dan Marques (2000) motivasi adalah suatu tujuan jiwa 

yang mendorong individu untuk aktivitas-aktivitas tertentu dan tujuan-tujuan 

tertentu terhadap situasi disekitarnya. Segala sesuatu yang baru dan segala 

perubahan dapat menumbuhkan motivasi. Begitu juga dengan metode NHT, 

dengan pemberian nomor merupakan hal baru bagi siswa dalam belajar, 

sehingga siswa dapat termotivasi dalam belajar. 
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2) Menambah rasa percaya diri 

Metode NHT juga dapat menambah rasa percaya diri siswa, karena dalam 

metode ini ada pemanggilan nomor dalam menjawab hasil diskusi. Sehingga 

dalam diri siswa timbul rasa percaya diri mereka. 

3) Siswa aktif 

Metode NHT akan menambah keaktifan siswa dalam belajar, karena siswa 

boleh memberikan pendapat dan menukar pendapat, sehingga siswa aktif 

dalam belajar. 

Sedangkan kelemahan metode NHT (Numbered Head Together) adalah: 

1) Waktu ruang 

Belajar dengan menggunakan metode NHT memerlukan waktu yang agak 

panjang, supaya siswa lebih memahami materinya. 

2) Membuat panik siswa 

Di samping membuat percaya diri, metode NHT juga dapat membuat grogi 

atau panik siswa, karena dalam metode ini bagi nomor yang dipanggil harus 

menjawab dan mereka panik pada pemanggilan nomor. 

3) Membuat repot guru 

Metode NHT merupakan metode diskusi kelompok yang menggunakan 

nomor, sehingga sebelum pembelajaran dimulai guru harus mempersiapkan 

nomor, hal ini dapat membuat guru agak repot. 

Menurut Arends dalam Awaliyah (2008: 3) metode Numbered Head 

Together (NHT) juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan metode 

Numbered Head Together (NHT) antara lain : 

a) Terjadinya interaksi antara siswa melalui diskusi/siswa secara bersama dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

b) Siswa pandai maupun siswa lemah sama-sama memperoleh manfaat melalui 

belajar kooperatif. 

c) Dengan bekerja secara kooperatif ini, kemungkinan konstruksi pengetahuan 

akan menjadi lebih besar/kemungkinan untuk siswa dapat sampai pada 

kesimpulan yang diharapkan. 
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d) Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan 

keterampilan bertanya, berdiskusi dan mengembangkan bakat kepemimpinan. 

Sedangkan kelemahan metode Numbered Head Together (NHT) antara lain : 

a) Siswa yang pandai akan cenderung mendominasi sehingga dapat 

menimbulkan sikap minder dan pasif dari siswa yang lemah. 

b) Proses diskusi dapat berjalan lancar jika ada siswa yang sekedar menyalin 

pekerjaan siswa yang pandai tanpa memiliki pemahaman yang memadai. 

c) Pengelompokan siswa memerlukan pengaturan tempat duduk yang berbeda-

beda serta membutuhkan waktu khusus. 

 Lusita (2011:78) mengungkapkan bahwa metode Numbered Head Together 

memiliki kelebihan sebagai berikut : 

1. Setiap siswa menjadi siap semua. 

2. Dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh. 

3. Siswa pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai. 

Selain itu, metode Numbered Head Together juga memiliki kelemahan. 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Kemungkinan nomor yang dipanggil, dipanggil lagi oleh guru. 

2. Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. 

 

2.1.4. Metode Eksperimen 

Metode eksperimen adalah metode pemberian kesempatan kepada anak 

didik, baik perorangan atau kelompok, untuk dilatih melakukan suatu proses atau 

percobaan (Asmani, 2011: 34). 

Metode eksperiemen (percobaan) menurut Djamarah (2006) adalah cara 

penyajian dimana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan 

membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Dalam proses belajar mengajar 

dengan metode eksperimen ini siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri 

atau melakukan sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu obyek, keadaan, 

atau proses suatu kejadian/peristiwa. Dengan demikian siswa mencari suatu 

hukum atau dalil, dan menarik kesimpulan dari proses yang dialaminya itu 

(Adinova, 2010). 



14 

Menurut W. Raharja (2002) metode eksperimen adalah suatu cara 

menyajikan bahan pelajaran dimana guru atau bersama-sama siswanya untuk 

mencoba mengerjakan atau melakukan percobaan tentang sesuatu serta 

mengamati secara seksama terhadap proses dari suatu percobaan, serta hasil dari 

proses percobaan tersebut (Suprihati, 2009). 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode 

eksperimen merupakan suatu metode yang digunakan untuk menyajikan bahan 

pelajaran dimana siswa baik secara perorangan maupun kelompok dilatih untuk 

melakukan percobaan serta dapat menarik kesimpulan dari percobaan yang 

dilakukannya.  

Tujuan penggunaan metode eksperimen menurut Asmani (2010:145) adalah 

agar siswa mampu mencari dan menemukan sendiri berbagai jawaban atau 

persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan mengadakan percobaan sendiri. 

Selain itu siswa dapat terlatih dalam cara berpikir ilmiah. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode eksperimen 

(Asmani, 2010:145) antara lain : 

a. Sediakan sejumlah alat dan bahan atau materi percobaan yang cukup bagi tiap 

siswa. 

b. Agar eksperimen itu tidak gagal dan siswa menemukan bukti yang 

meyakinkan, atau mungkin hasilnya tidak membahayakan, maka kondisi alat 

dan mutu bahan percobaan yang digunakan harus baik dan bersih. 

c. Dalam eksperimentasi, siswa memerlukan ketelitian dan konsentrasi dalam 

mengamati proses percobaan. Karena itu perlu adanya waktu yang cukup lama, 

sehingga mereka menemukan pembuktian kebenaran dari teori yang dipelajari 

itu. 

d. Dalam eksperimentasi, siswa perlu mendapat petunjuk yang jelas. Sebab, 

disamping memperoleh pengetahuan, pengalaman serta keterampilan, 

kematangan jiwa dan sikap mereka juga perlu diperhitungkan oleh guru dalam 

memilih objek eksperimen itu.  
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e. Tidak semua masalah bisa dipecahkan dengan metode ini, seperti persoalan 

keyakinan manusia. Kemungkinan lain karena sangat terbatasnya suatu alat, 

sehingga masalah itu tidak bisa diadakan percobaan karena alatnya belum ada. 

 

Prosedur eksperimen yang harus ditaati siswa menurut Asmani (2010:146) 

adalah : 

a. Perlu dijelaskan kepada siswa tentang tujuan eksperimen, mereka harus 

memahami masalah yang akan dibuktikan melalui eksperimen. 

b. Memberi penjelasan kepada siswa tentang alat-alat serta bahan-bahan yang 

akan dipergunakan dalam eksperimen, hal-hal yang harus dikontrol dengan 

ketat, urutan eksperimen, hal-hal yang perlu dicatat. 

c. Selama eksperimen berlangsung guru harus mengawasi pekerjaan siswa. Bila 

perlu memberi saran atau pertanyaan yang menunjang kesempurnaan jalannya 

eksperimen. 

d. Setelah eksperimen selesai guru harus mengumpulkan hasil penelitian siswa, 

mendiskusikan di kelas, dan mengevaluasi dengan tes atau tanya jawab. 

Tahap-tahap metode eksperimen menurut Palendeng dalam Asmani 

(2010:149) antara lain : 

1.  Percobaan awal. Pembelajaran diawali dengan melakukan percobaan yang 

didemonstrasikan guru atau dengan mengamati fenomena alam. Demonstrasi 

ini menampilkan masalah-masalah yang berkaitan dengan materi fisika yang 

akan dipelajari. 

2. Pengamatan, merupakan kegiatan siswa saat guru melakukan percobaan. Siswa 

diharapkan untuk mengamati dan mencatat peristiwa tersebut. 

3. Hipotesis awal, siswa dapat merumuskan hipotesis sementara berdasarkan hasil 

pengamatannya. 

4. Verifikasi. Yakni, kegiatan untuk membuktikan kebenaran dari dugaan awal 

yang telah dirumuskan dan dilakukan melalui kerja kelompok. Siswa 

diharapkan merumuskan hasil percobaan dan membuat kesimpulan, 

selanjutnya dapat dilaporkan hasilnya. 
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5. Aplikasi konsep. Setelah siswa merumuskan dan menemukan konsep, hasilnya 

diaplikasikan dalam kehidupannya. Kegiatan ini merupakan pemantapan 

konsep yang telah dipelajari. 

6. Evaluasi, merupakan kegiatan akhir setelah selesai satu konsep. 

 

Kelebihan metode eksperimen menurut Jamal Ma’mur Asmani (2011: 34) 

antara lain : 

a) Dapat membuat anak didik lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan 

berdasarkan percobaannya sendiri daripada hanya menerima kata guru atau 

buku. 

b) Anak didik dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi eksplorasi 

(menjelajahi) tentang ilmu dan teknologi, suatu sikap yang dituntut dari 

seorang ilmuan. 

c) Akan terbina manusia yang dapat membawa terobosan-terobosan baru melalui 

penemuan, sebagai hasil percobaannya yang diharapkan dapat bermanfaat bagi 

kesejahteraan hidup manusia. 

   

Hamid (2011: 213) mengemukakan kelemahan metode eksperimen, antara 

lain : 

a) Tidak cukupnya alat-alat atau sarana untuk bereksperimen, sehingga tidak 

setiap siswa berkesempatan untuk mengadakan eksperimen. 

b) Jika eksperimen memerlukan jangka waktu yang lama, maka siswa harus 

menanti untuk melanjutkan pelajaran. 

c) Motode ini lebih sesuai untuk menyajikan bidang-bidang ilmu dan teknologi. 

 

2.1.5.  Hasil Belajar 

Menurut Hamalik (2002: 155) hasil belajar tampak sebagai terjadinya 

perubahan tingkah laku pada diri siswa, yang dapat diamati dan diukur dalam 

perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Perubahan dapat diartikan 

terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan 

sebelumnya (Andriyani, 2011). 
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Winarno Surachmad (1981: 2) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan 

nilai hasil belajar yang menentukan berhasil tidaknya siswa dalam belajar 

(Sumarti, 2012).  

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan (Suprijono, 2012: 5).  

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah diuraikan, dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku yang meliputi 

pengetahuan, sikap dan keterampilan yang menentukan berhasil tidaknya siswa 

dalam belajar. 

Suprijono (2012: 5) menyebutkan hasil belajar berdasarkan pemikiran 

Gagne dapat dikelompokkan ke dalam 5 kategori, yaitu : 

1. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk 

bahasa, baik lisan maupun tertulis. 

2. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. Kemampuan intelektual terdiri dari kemampuan mengategorisasi, 

kemampuan analitis-sintesis fakta-konsep dan mengembangkan prinsip-prinsio 

keilmuan. 

3. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah 

dalam memecahkan masalah. 

4. Keterampilan motorik yaitu kemamapuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak 

jasmani. 

5. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian 

terhadap objek tersebut. Sikap merupakan kemampuan menjadikan nilai-nilai 

sebagai standar perilaku. 

Hasil belajar dapat dikategorikan menjadi (i) informasi verbal, (ii) 

keterampilan, (iii) konsep, prinsip dan struktur pengetahuan, (iv) taksonomi dan 

keterampilan memecahkan masalah, serta (v) strategi belajar dan strategi 

mengingat (Sutarno, 2006:8.6). 
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Menurut Bloom (Suprijono, 2012: 6), hasil belajar mencakup 3 

kemampuan/domain utama, yaitu : 

1. Domain kognitif yang mencakup knowledge (pengetahuan, ingatan), 

comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), application 

(menerapkan), analiysis (menguraikan, menentukan hubungan), synthesis 

(mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan baru), dan 

evaluation (menilai). 

2. Domain afektif yang mencakup receiving (sikap menerima), responding 

(memberikan respons), valuing (nilai), organization (organisasi), 

characterization (karakterisasi). 

3. Domain psikomotor yang mencakup initiatory, pre-rountine, dan rountinized. 

Selain itu domain psikomotor juga mencakup keterampilan produktif, teknik, 

fisik, sosial, manajerial, dan intelektual. 

 

Inti dari hasil belajar adalah perubahan tingkah laku secara keseluruhan 

bukan hanya salah satu aspek saja (Suprijono, 2012: 7). 

 

2.1.6. Hakekat Ilmu Pengetahuan Alam 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan 

yang tersusun secara terbimbing. Hal ini sejalan dengan kurikulum KTSP 

(Depdiknas, 2006) bahwa “IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang 

alam secara sistematis, sehingga bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan 

yang berupa fakta, konsep, atau prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses 

penemuan”. Pemahaman tentang karakteristik IPA ini berdampak pada proses 

belajar IPA di sekolah. 

Oleh karena itu, dalam pembelajaran IPA diperlukan suatu metode atau 

pendekatan yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran IPA itu sendiri. 

Disamping itu, penggunaan metode juga harus disesuaikan dengan karakteristik 

siswa serta lingkungan belajar siswa. Hal ini dimaksudkan untuk melatih siswa 

untuk dapat menemukan dan menyelesaikan masalah secara ilmiah dalam proses 

pembelajaran. 
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IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara 

sistematis, dirumuskan secara umum, ditandai oleh penggunaan metode ilmiah 

dan munculnya sikap ilmiah (Wahyana, 1999:296). 

IPA merupakan hasil kegiatan manusia berupa pengetahuan, gagasan dan 

konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar yang diperoleh dari pengalaman 

melalui serangkaian proses ilmiah antara lain penyelidikan, penyusunan dan 

penyajian gagasan (Depdiknas, 1994:61). 

Tujuan pendidikan IPA, ialah memahami pengetahuan tentang fakta-fakta, 

konsep IPA serta mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang 

diperlukan untuk mencapai pengetahuan itu. Dengan lain perkataan, hasil belajar 

IPA bukan hanya sebagai produk, tetapi juga pengembangan proses. Keterampilan 

yang diharapkan ialah yang dinamakan keterampilan intelektual atau disebut juga 

keterampilan proses (Wahyana, 1999:306). 

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah disampaikan, dapat 

disimpulkan bahwa IPA adalah cara mencari tahu tentang alam yang tersusun 

secara sistematis yang diperoleh melalui serangkaian proses ilmiah dengan 

menggunakan metode ilmiah yang bersifat penemuan.  

Mata pelajaran IPA di kelas 5 Sekolah Dasar terdiri dari beberapa pokok 

bahasan yang dikelompokkan ke dalam beberapa Standar Kompetensi, yaitu: 

Tabel 2.1 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar  

Ilmu Pengetahuan Alam Kelas 5 Sekolah Dasar 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Makhluk Hidup dan Proses 

Kehidupan 

2. Memahami  cara tumbuhan 

hijau membuat makanan 

 

 

 

2.1 Mengidentifikasi cara tumbuhan hijau  

membuat makanan 

2.2 Mendeskripsikan ketergantungan 

manusia dan hewan pada tumbuhan hijau 

sebagai sumber makanan 



20 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

3. Mengidentifikasi cara 

makhluk hidup 

menyesuaikan diri dengan 

lingkungan  

 

3.1 Mengidentifikasi penyesuaian diri hewan 

dengan lingkungan tertentu  untuk 

mempertahankan hidup 

3.2 Mengidentifikasi penyesuaian diri 

tumbuhan dengan lingkungan tertentu  

untuk mempertahankan hidup 

Benda dan Sifatnya 

4.  Memahami hubungan antara 

sifat bahan dengan 

penyusunnya dan 

perubahan sifat benda 

sebagai hasil  suatu proses 

 

 

4.1  Mendeskripsikan hubungan  antara sifat 

bahan dengan bahan penyusunnya, 

misalnya benang, kain, dan kertas 

4.2 Menyimpulkan  hasil penyelidikan 

tentang perubahan sifat benda, baik 

sementara maupun tetap 

Energi dan Perubahannya 

5.  Memahami hubungan antara 

gaya, gerak, dan energi, 

serta fungsinya 

 

5.1 Mendeskripsikan hubungan antara gaya, 

gerak dan energi melalui percobaan (gaya 

gravitasi, gaya gesek, gaya magnet) 

5.2 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 

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)   
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Dalam penelitian ini, materi atau pokok bahasan yang akan diteliti adalah 

Cahaya. Dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar sebagai berikut : 

Tabel 2.2 

Standar Kompetensi yang dipilih 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

6.  Menerapkan  sifat-sifat cahaya 

melalui kegiatan membuat suatu 

karya/model 

6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat 

cahaya 

 

Materi yang akan diteliti pada penelitian ini meliputi : 

A. Sifat-sifat cahaya 

1. Cahaya merambat lurus 

2. Cahaya menembus benda bening 

3. Cahaya dapat dipantulkan 

4. Cahaya dapat dibiaskan 

5. Cahaya dapat diuraikan menjadi beberapa warna 

B. Sifat-sifat cermin, antara lain : 

1. Cermin datar 

a) Cermin datar adalah cermin yang bidang pantulnya datar. 

b) Cermin datar menghasilkan berkas cahaya sejajar. 

2. Cermin cekung 

a) Cermin cekung adalah cermin yang bidang pantulnya berbentuk cekung. 

b) Cermin cekung bersifat konvergen (mengumpulkan berkas cahaya yang 

mengenainya). 

3. Cermin cembung 

a) Cermin cembung adalah cermin yang bidang pantulnya berbentuk 

cembung. 

b) Cermin cembung bersifat divergen (menyebarkan berkas cahaya yang 

mengenainya). 

C. Sifat bayangan pada cermin antara lain : 

1. Cermin datar 

a) Jarak benda dengan cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. 
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b) Bayangan tegak dan sama besar dengan bendanya. 

c) Bagian kanan dan kiri benda berlawanan dengan bayangan. 

d) Bayangan bersifat semu. 

2. Cermin cekung 

Nyata, terbalik, lebih besar dari bendanya (diperbesar). 

3. Cermin cembung 

Maya, tegak, lebih kecil dari bendanya (diperkecil). 

 

2.2. Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan hasil penelitian Yuni Winarti (2012) dengan judul “ 

Penggunaan Metode NHT (Numbered Heads Together) Untuk Meningkatkan 

Keaktifan Dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 5 SD Negeri Banyumudal 2 

Kabupaten Wonosobo Semester 2 Tahun Pelajaran 2011/ 2012 “ dapat 

disimpulkan bahwa : 

a. Model pembelajaran kooperatif Numbered Head Together dapat meningkatkan 

hasil belajar kognitif siswa pada pokok bahasan Proses Pembentukan Tanah. 

Hal ini dapat dilihat dari hail belajar siswa pada kondisi awal, pembelajaran 

siklus 1 dan siklus 2 yaitu terjadi peningkatan hasil belajar siswa. Pada kondisi 

awal siswa yang tuntas 8 orang (33,33%) dan tidak tuntas 16 (66,67%) orang. 

Pada siklus 1 siswa yang tuntas 22 orang (91,67%) dam tidak tuntas 2 orang 

(8,33%). Sedangkan pada siklus 2, semua siswa yang terdiri dari 24 orang 

trsebut sudah memenuhi KKM atau dapat dikatakan tuntas 100% dari 24 siswa. 

b. Model pembelajaran kooperatif Numbered Head Together dapat meningkatkan 

hasil belajar afektif siswa (keaktifan belajar) pada pokok bahasan Proses 

Pembentukan Tanah. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan belajar siswa pada 

kondisi awal, pembelajaran siklus 1 dan siklus 2 yaitu pada kondisi awal 

keaktifan siswa berada pada kategori kurang aktif (41,67%), pda siklus 1 

menjadi cukup aktif (45,83%), dan pada siklus 2 menjadi aktif (58%). 

Keaktifan siswa mengalami peningkatan pada kategori aktif dari kondisi awal 

(25%) meningkat pada pembelajaran siklus 1 (33,33%) dan pada pembelajaran 

siklus 2 (58%). 
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Menurut Christina Sumarti (2012) dalam penelitian yang berjudul “ Upaya 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa Tentang Materi Menaksir dan Membulatkan 

Operasi Hitung Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT Bagi Kelas IV 

SD Kepohkencono 01 Semester I Tahun 2011/2012 “ dapat disimpulkan bahwa : 

1. 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%. 

2. Terjadi peningkatan presentase 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 

kooperatif NHT. 

  

Dalam penelitian yang berjudul “ Peningkatan Hasil Belajar Matematika 

Melalui Penerapan Pembelajaran Numbered Head Together (NHT) Bagi Siswa 

Kelas 1 SDN Sukoharjo 01 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Semester 

1/2011-2012 “ oleh Nik Sri Wahyuni (2012) dapat disimpulkan bahwa penerapan 

pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika. Hal ini ditunjukkan dari hasil belajar dengan pembelajaran model 

Numbered Head Together (NHT) dapat dilakukan seluruhnya dengan baik dan 

80% siswa mendapatkan nilai ≥ 70 dengan rata-rata 73. Dalam kenyataan dari 

jumlah 41 siswa yang mendapatkan nilai ≥ 70 adalah 82% dengan rata-rata 86. 

 

2.3. Kerangka Berpikir 

Optimalisasi kegiatan pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya faktor metode dan teknik  mengajar guru. Metode pembelajaran yang 

digunakan guru harus bervariasi sehingga siswa tidak merasa bosan dalam 

mengikuti pembelajaran. Guru harus dapat mengaitkan materi dengan kondisi 
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lingkungan (sesuai dengan dunia nyata) sehingga siswa merasa pembelajaran yang 

dilakukan memberi manfaat dalam kehidupan sehari-hari. 

Guna menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, guru dapat melibatkan 

siswa dalam setiap proses pembelajaran. Dalam pembelajaran seperti ini, siswa 

cenderung lebih aktif menggali atau mencari informasi. Hal ini tentu saja akan 

memacu semangat siswa dalam belajar. 

Melalui metode Numbered Head Together (NHT) dan eksperimen, 

pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna karena siswa terlibat 

aktif dalam proses pembelajaran yang pada akhirnya diharapkan hasil belajar IPA 

siswa kelas 5 di SD Negeri Tegalwaton 03 dapat meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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Langkah-langkah : 

- Guru membentuk kelompok kecil terdiri 

dari 4-5 orang. 

- Setiap orang dalam kelompok mendapat 

nomor yang berbeda. 

- Guru memberikan tugas kelompok. 

- Siswa mempraktekkan dalam kelompok. 

- Mendiskusikan jawaban yang dianggap 

paling benar sebagai jawaban kelompok. 

- Guru memanggil salah satu nomor, 

nomor yang dipanggil 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok. 

- Siswa lain menanggapi. 

- Guru bersama siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

- Evaluasi 

- Siswa terlibat aktif 

- Kegiatan 

pembelajaran lebih 

bermakna dan 

menyenangkan 

- Materi yang 

disampaikan lebih 

mudah dipahami. 

Hasil belajar siswa  

meningkat 
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2.4. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian tentang penggunaan metode Numbered Head Together 

(NHT) dan eksperimen dalam kerangka berpikir di atas, maka hipotesis 

tindakannya dapat dirumuskan sebagai berikut : 

“ Dengan menggunakan metode Numbered Head Together dan Eksperimen 

dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 

Tegalwaton 03 Semester II Tahun 2012/2013 ” 


