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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 
2.1 Kajian Teori 

Kajian teori yang akan dibahas pada penelitian ini meliputi Numbered 

Heads Together, Aktivitas belajar, dan hasil belajar. Untuk Numbered Heads 

Together,  akan dibahas tentang pengertian Numbered Heads Together, langkah-

langkah Numbered Heads Together, kelebihan dan kekurangan Numbered Heads 

Together. Kemudian Aktivitas belajar meliputi pengertian aktivitas belajar, jenis-

jenis aktivitas dan indikator aktivitas belajar. Hasil belajar meliputi pengertian 

hasil belajar, tipe hasil belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. 

2.1.1 Pengertian Numbered Heads Toghether 

NHT merupakan salah satu pembelajaran kooperatif yang  menekankan 

pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa 

dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik. Menurut 

Hamdani (2011:30) Pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar 

siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

dirumuskan. Dalam pembelajaran kooperatif diterapkan strategi belajar dengan 

sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya 

berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap anggota kelompok 

harus saling bekerjasama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. 

Dalam pembelajaran ini, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman 

dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran. Slavin(2005:8) 

mengemukakan bahwa, dalam metode pembelajaran kooperatif siswa akan duduk 

bersama dalam kelompok yang beranggotakan 4 orang yang untuk menguasai 

materi yang disampaikan oleh guru. Ada beberapa ciri yang perlu diperhatikan 

dalam menggunakan model pembelajaran kooperatif saat proses pembelajaran 

berlangsung. Hamdani (2011:31) mengemukakan bahwa, dalam pelaksanaan 

pembelajaran kooperatif ada beberapa ciri pembelajaran kooperatif adalah: setiap 

anggota memilki peran, terjadi hubungan interaksi langsung di antara siswa, setiap 

anggota kelompok bertanggungjawab atas cara belajarnya dan juga teman-teman 
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sekelompoknya, guru membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan 

interpersonal kelompok, guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat 

diperlukan. 

Berdasarkan  pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif adalah strategi belajar dengan membagi siswa ke dalam kelompok kecil 

yang tingkat kemampuannya berbeda-beda dengan tujuan setiap siswa 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 tolong menolong mengatasi tugas yang dihadapi. 

Hamdani (2011:89) Numbered Head Together adalah metode belajar 

dengan cara setiap siswa diberi nomor dan dibuat suatu kelompok, kemudian 

secara acak, guru memanggil nomor dari siswa. Sedangkan menurut Suprijono 

(2009:92)  Pembelajaran dengan menggunakan metode Numbered Head Together 

diawali dengan Numbering. Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok 

kecil. Jumlah kelompok sebaiknya mempertimbangkan jumlah konsep yang 

dipelajari. Jika jumlah peserta didik dalam satu kelas terdiri dari 40 orang dan 

terbagi menjadi 5 kelompok berdasarkan jumlah konsep yang dipelajari, maka 

tiap kelompok terdiri 8 orang. Tiap-tiap orang dalam tiap-tiap kelompok diberi 

nomor 1-8. Setelah kelompok terbentuk guru mengajukan beberapa pertanyaan 

yang harus dijawab oleh tiap-tiap kelompok. Berikan kesempatan kepada tiap-tiap 

kelompok menemukan jawaban. Pada kesempatan ini tiap-tiap kelompok 

menyatukan kepalanya „Heads Together’ berdiskusi memikirkan jawaban atas 

pertanyaan dari guru. Langkah berikutnya adalah guru memanggil peserta didik 

yang memiliki nomor yang sama dari tiap-tiap kelompok. Mereka diberi 

kesempatan memberi jawaban atas pertanyaan yang telah diterimanya dari guru. 

Hal ini dilakukan terus hingga semua peserta didik dengan nomor yang sama dari 

masing-masing kelompok mendapat giliran memaparkan jawaban atas pertanyaan 

guru. 

Lie (2002:58) teknik belajar mengajar kepala bernomor (Numbered Heads 

Together) dikembangkan oleh Kagan (1992). Teknik ini memberikan kesempatan 
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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. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat simpulkan bahwa metode belajar 

mengajar Numbered Heads Together adalah metode pembelajaran yang berfokus 

pada kelompok yang melibatkan siswa untuk bekerja sama di dalam menelaah 

materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dengan cara penomoran, pemberian 

pertanyaan dan menyelesaikan pertanyaan dengan diskusi didalam kelompok. 

2.1.1.1 Kelebihan dan Kekurangan Numbered Heads Together 

Kelebihan metode Numbered Heads Together,  menurut Hamdani 

(2011:90) antara lain setiap siswa menjadi siap semua, siswa dapat melakukan 

diskusi dengan sungguh-sunguh, dan siswa yang pandai dapat mengajari siswa 

yang kurang pandai.  Adapun kekurangan metode ini  adalah : kemungkinan 

nomor yang dipanggil, akan dipanggil lagi oleh guru dan tidak semua anggota 

kelompok dipanggil oleh guru. Kekurangan tersebut dapat diatasi dengan cara 

guru melakukan undian yaitu guru mengundi nomor kelompok dan nomor kepala 

sehingga setiap kelompok mempunyai kesempatan dipanggil untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. 

2.1.1.2 Langkah-langkah Pembelajaran Numbered Heads Together 

Langkah-langkah pelaksanaan metode pembelajaran Numbered Heads 

Together,  menurut Lie, Anita (2002:59) dengan tahapan pelaksanaan sebagai 

berikut:  

a) Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat 

nomor. 

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

c) Kelompok memutuskan jawaban yang dianggap paling benar dan memastikan 

setiap anggota kelompok mengetahui jawaban ini. 

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

melaporkan hasil kerja sama mereka. 
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Langkah - langkah Numbered Heads Together,  menurut Hamdani (2011:90) 

adalah sebagai berikut :  

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

mendapat nomor.  

b) Guru memberikan tugas dan tiap-tiap kelompok disuruh untuk 

mengerjakannya. 

c) Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan bahwa setiap 

anggota kelompok dapat mengerjakannya. 

d) Guru memanggil salah satu nomor siswa dan siswa yang nomornya dipanggil 

melaporkan hasil kerjasama mereka. 

e) siswa lain diminta untuk memberi tanggapan, kemudian guru menunjuk nomor 

lain.  

f) kesimpulan 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah 

NHT yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a) Pembentukan kelompok 

Jumlah siswa dibagi kedalam 6 kelompok, setiap kelompok terdiri atas 4-5 

siswa. 

b) Penomoran anggota kelompok 

Setiap anggota kelompok mendapatkan nomor. Nomor kepala terdiri dari 1 

sampai 5. 

c) Pembagian bacaan tentang materi 

Setiap kelompok mendapatkan bacaan tentang materi. Guru memberikan 

materi bacaan pada setiap kelompok. 

d) Menyimak bacaan tentang materi 

Siswa didalam kelompok menyimak bacaan yang diberikan oleh guru. 

Siswa diberi kesempatan untuk memahami materi bacaan. 

e) Diskusi kelompok 

Siswa mendapatkan LKS untuk didiskusikan bersama kelompok untuk 

menyelesaikan pertanyaan yang ada di LKS. guru membimbing setiap 

kelompok dalam menjawab pertanyaan. 
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f) Menjawab pertanyaan 

Guru mengundi nomor kelompok agar kelompok tidak berebut untuk maju 

mempresentasikan hasil diskusinya. Dilanjutkan mengundi nomor kepala 

siswa. Nomor kepala yang telah diundi tersebut dipanggil untuk 

mempresentasikan jawaban yang telah didiskusikan bersama. 

g)  Menanggapi jawaban 

Guru memberikan kesempatan pada kelompok lain yang bernomor kepala 

sama untuk menanggapi jawaban yang telah disampaikan tersebut.  

h) Kesimpulan 

Guru membimbing siswa dalam memberi kesimpulan terhadap materi 

yang telah disampaikan dengan bahasanya sendiri.  

2.1.2 Aktivitas Belajar  

Aktivitas belajar dalam penelitian ini yaitu aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran. Dalam aktivitas belajar akan membahas tentang pengertian 

aktivitas belajar menurut para ahli, jenis-jenis aktivitas dan indikator aktifitas 

belajar. Dibawah ini akan dijelaskan pengertian aktivitas belajar menurut para 

ahli, jenis-jenis aktivitas dan indikator aktifitas belajar.  

2.1.2.1 Pengertian aktivitas belajar 

Echols (1990:10) mendefinisikan aktivitas (yang berasal dari bahasa 

Inggris, “activity”) sebagai suatu kegiatan. Aktivitas belajar diartikan sebagai 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh siswa pada proses pembelajaran, dimana 

siswa bekerja atau berperan aktif dalam pembelajaran, dengan demikian siswa 

tersebut memperoleh pengetahuan, pengalaman, pemahaman dan aspek-aspek lain 

tentang apa yang ia lakukan (Hamalik,2003:172). Sejalan dengan pendapat 

Hamalik, Sardiman (2012:170) menyatakan bahwa aktivitas belajar adalah 

aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Dalam kegiatan belajar kedua 

aktivitas itu harus saling terkait. Sebagai contoh seseorang itu sedang belajar 

dengan membaca. Secara fisik kelihatan bahwa orang tadi membaca menghadapi 

suatu buku, tetapi mungkin pikiran dan sikap mentalnya tidak tertuju buku yang 

dibaca. Ini menunjukkan tidak ada keserasian antara aktivitas fisik dengan 
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aktivitas mental. Kalau sudah demikian, maka belajar tidak akan optimal. 

Sebaliknya kalau yang aktif hanya mentalnya juga kurang bermanfaat. Pada 

kegiatan pembelajaran, kedua aktivitas tersebut harus saling menunjang agar 

diperoleh hasil yang maksimal, karena aktivitas sangat bermanfaat bagi siswa 

dalam mencari pengalaman dan mengalami sendiri sehingga pembelajaran lebih 

berhasil dan menarik. 

Sanjaya (2010:170) mengatakan bahwa belajar adalah berbuat, 

memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Pengalaman belajar siswa harus dapat mendorong agar siswa beraktivitas 

melakukan sesuatu. Aktivitas yang dimaksudkan tidak hanya terbatas pada 

aktivitas fisik, akan tetapi juga meliputi aktivitas yang bersifat psikis seperti 

aktivitas mental. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Slameto 

(2003:32) yang mengatakan bahwa dalam proses belajar mengajar, guru perlu 

menimbulkan aktivitas siswa dalam berfikir maupun berbuat. Apabila dalam 

penerimaan pelajaran siswa beraktivitas sendiri, maka kesan itu tidak akan berlalu 

begitu saja. Siswa akan lebih sering bertanya, mengajukan pendapat, 

menimbulkan diskusi dengan guru, dan dalam berbuat siswa dapat menjalankan 

perintah, melaksanakan tugas, membuat grafik, diagram, inti sari dari materi 

pelajaran yang disajikan oleh guru. Bila siswa menjadi partisipan yang aktif, maka 

ia akan memiliki ilmu pengetahuan yang baik. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dalam penelitian ini sejalan 

dengan pendapat Hamalik (2011:172) dan Sardiman (2010:76) bahwa aktivitas 

belajar diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh siswa pada proses 

pembelajaran, dimana siswa berkerja atau berperan aktif dalam pembelajaran, 

dengan demikian siswa tersebut memperoleh pengetahuan, pengalaman, 

pemahaman dan aspek-aspek lain tentang apa yang ia lakukan, dan aktivitas 

belajar adalah keaktifan yang bersifat fisik maupun mental. Aktivitas yang 

dimaksudkan disini penekanannya adalah kepada siswa dimana siswa ditempatkan 

sebagai subjek belajar atau pembelajaran lebih ditekankan atau berorientasi pada 

aktivitas siswa (PBAS), sebab dengan adanya aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran terciptalah situasi belajar aktif sehingga siswa pun akan 
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mendapatkan ilmu pengetahuan yang baik. Sanjaya (2008:179) mengemukakan 

pendapat bahwa PBAS menekankan kepada aktivitas siswa secara optimal, artinya 

PBAS menghendaki keseimbangan antara aktivitas fisik, mental termasuk 

emosional dan aktivitas intelektual. Oleh karena itu, kadar PBAS tidak hanya 

dilihat dari aktivitas fisik saja, akan tetapi juga aktivitas mental dan intelektual. 

Untuk memperoleh pengalaman belajar bagi siswa, PBAS diwujudkan dalam 

berbagai bentuk kegiatan seperti mendengarkan, berdiskusi, memproduksi 

sesuatu,  menyusun laporan, memecahkan masalah, dan lain sebagainya. 

Keaktifan siswa itu ada yang secara langsung dapat diamati, seperti mengerjakan 

tugas, berdiskusi, mengumpulkan data dan lain sebagainya, akan tetapi juga ada 

yang tidak bisa diamati seperti kegiatan mendengarkan dan menyimak. Kadar 

PBAS  tidak hanya ditentukan oleh aktivitas fisik semata, akan tetapi juga 

ditentukan oleh aktivitas nonfisik seperti mental, intelektual dan emosional. 

Hanafiah,dkk (2009:24) mengatakan bahwa aktivitas dalam belajar dapat 

memberikan nilai tambah (added value) bagi siswa. Nilai tambai tersebut, yakni 

siswa memiliki kesadaran (awareness) untuk belajar sebagai wujud adanya 

motivasi internal (driving force) untuk belajar sejati, siswa mencapai pengalaman 

dan langsung mengalami sendiri yang dapat memberikan dampak terhadap 

pembentukan pribadi yang integral, siswa belajar dengan menurut minat dan 

kemampuannya, menumbuhkembangkan sikap disiplin dan suasana belajar yang 

demokratis di kalangan siswa, pembelajaran dilaksanakan secara kongkret 

sehingga dapat menumbuh kembangkan pemahaman dan berfikir kritis serta 

menghindarkan terjadinya verbalisme, dan menumbuh kembangkan sikap 

kooperatif (kerja sama) di kalangan siswa sehingga sekolah menjadi hidup, 

sejalan, dan serasi dengan kehidupan masyarakat di sekitarnya. 

2.1.2.2 Jenis-Jenis Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar banyak sekali macamnya maka para ahli mengadakan 

klasifikasi atas macam-macam aktivitas tersebut.  Menurut Dierich (dalam 

Hamalik, 2011:172) ada beberapa jenis aktivitas atau kegiatan belajar yang 

mencakup aktivitas fisik dan mental, yaitu kegiatan visual (membaca, melihat 
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gambar-gambar, memperhatikan gambar demostrasi, mengamati eksperimen, 

demonstrasi, pameran, mengamati orang lain bekerja atau bermain), kegiatan lisan 

(mengemukakan fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan 

pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi dan 

interupsi), kegiatan mendengarkan (mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu 

permainan, mendengarkan radio), kegiatan menulis (menulis cerita, menulis 

laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, membuat rangkuman, 

mengerjakan tes dan mengisi angket), kegiatan menggambar (menggambar, 

membuat grafik, chart, diagram, peta dan pola), kegiatan motorik (melakukan 

percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat model, 

menyelenggarakan permainan, menari dan berkebun), kegiatan mental 

(merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, melihat, 

hubungan-hubungan, dan membuat keputusan), dan kegiatan emosional (minat, 

berani, tenang, gembira, bersemangat, bergairah). 

2.1.2.3 Indikator Aktivitas Belajar  

Adapun indikator aktivitas belajar sebagai berikut : Adanya keberanian 

siswa untuk menampilkan minat dan motivasi didalam kelas, adanya kesediaan 

siswa dalam mengingat, menanggapi, dan merespon selama proses pembelajaran 

berlangsung, adanya kemauan siswa untuk memecahkan masalah dan mengambil 

keputusan dalam menyelesaikan tugas kelompok pada proses pembelajaran, 

keterlibatan siswa dalam melakukan prakarsa dalam proses pembelajaran, adanya 

partisipasi siswa dalam melaporkan dan menyimpulkan hasil belajar dalam proses 

pembelajaran. 

2.1.3 Hasil Belajar 

Penelitian ini akan membahas hasil belajar yang meliputi pengertian hasil 

belajar, tipe-tipe hasl belajar dan faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Untuk pengertian hasil belajar akan membahas pengertian hasil belajar menurut 

para ahli. Kemudian hasil pengertian hasil belajar menurut para ahli diberikan 

kesimpulan. 
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.2.1.3.1 Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimilki oleh siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya yag diakhir pelajaran dilihat dari tes yang 

diberikan oleh guru. Jika hasil tes bagus maka siswa tersebut dikatakan berhasil 

dalam belajarnya, sebaliknya jika hasil tes yang diberikan ke siswa hasilnya jelek 

maka siswa tersebut dapat dikatakan kurang berhasil dalam belajarnya. Rusman 

(2012:123) menjelaskan bahwa, hasil belajar adalah sejumlah pengalaman yang 

diperoleh siswa yang menyangkut ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada 

penelitian ini penulis menggunakan penilaian kognitif dan sikap.  untuk penilaian 

kognitif dengan tes hasil belajar dan penilaian sikap menggunakan lembar 

pengamatan sikap siswa pada saat pembelajaran dan penilaian dilakukan oleh 

guru pada saat mengajar. 

Belajar tidak hanya penguasaan konsep teori mata pelajaran saja, tapi juga 

penguasaan kebiasaan, persepsi, kesenangan, minat bakat, penyesuaian sosial, 

macam-macam keterampilan, cita-cita, keinginan dan harapan. Selanjutnya, Nana 

Sudjana (2012:22) mengemukakan bahwa, hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah siswa menerima pengalaman 

belajarnya.  

Merujuk pemikiran Gagne dalam Suprijono (2011:5) menyatakan bahwa 

hasil belajar berupa:  

1) Informasi verbal yaitu kapasitas mengungkapakan pengetahuan dalam bentuk 

bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespons secara spesifik 

terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut tidak memerlukan 

manipulasi simbol, pemecahan masalah maupun penerapan aturan.  

2) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan mengategorisasi, 

kemampuan analitis-sintesis fakta- konsep dan mengembangkan prinsip-

prinsip keilmuan. Keterampilan intelektual merupakan kemampuan melakukan 

aktivitas kognitif bersifat khas.  
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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 kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani 

dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani.  

Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian 

terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan mengiternalisasi dan 

eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan kemampuan menjadi nilai-nilai 

sebagai standar perilaku. 

Horward Kingsley sebagaimana dikutip oleh Nana Sudjana (2012:22), 

membagi tiga macam hasil belajar yaitu “keterampilan dan kebiasaan, 

pengetahuan dan pengertian, serta sikap dan cita-cita”. Masing-masing hasil 

belajar dapat diisi dengan bahan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. 

Sedangkan Gagne membagi lima kategori hasil belajar, yaitu: (a) informasi 

verbal, (b) keterampilan intelektual, (c) strategi kognitif, (d) sikap, dan (e) 

keterampilan motoris. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan tingkah laku, keterampilan dan kemampuan yang terjadi pada diri 

seorang siswa setelah dia mendapatkan pengalaman belajar.  Perubahan tersebut 

mencakup semua perubahan yang bersifat progresif yang diharapkan kearah yang 

lebih baik. Bagi seorang siswa hasil belajar ini dapat dilihat melalui perubahan 

yang terjadi pada seorang siswa mulai dari belum pandai setelah belajar maka 

menjadi pandai. Perubahan ini tentunya setelah siswa berinteraksi dengan 

lingkungannya yang diukur melalui tes, tugas, pengamatan, atau evaluasi.  

2.1.3.2 Tipe-tipe Hasil Belajar 

Menurut Benyamin Bloom dalam Sudjana (2012:22) secara garis besar 

klasifikasi hasil belajar dibagi menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah 

afektif, ranah psikomotor. 

a) Ranah Kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, 
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sintesis dan penilaian. Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah dan 

keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi.  

b) Ranah Afektif berkenaan dengan sikap dan nilai, dimana tipe hasil belajar 

afektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiannya 

terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan teman 

sekelasnya, kebiasaan belajar, dan hubungan sosial. Hasil belajar afektif terdiri 

lima aspek yakni penerimaan, menjawab atau reaksi, penilaian, organisasi dan 

internalisasi.  

c) Ranah Psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak yang terdiri dari enam aspek, yakni gerakan reflek, 

keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharminisan atau 

ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan 

interpretatif. 

Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Diantara 

ketiga ranah itu, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para guru di 

sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi 

bahan pembelajaran. namun hasil belajar afektif dan psikomotor juga harus 

menjadi bagian dari hasil penilaian dalam proses pembelajaran. Batasan hasil 

belajar yang dimaksud oleh penelitian ini adalah hasil belajar pada ranah kognitif 

dan ranah afektif siswa. dimana pada ranah kognitif, siswa dapat mengetahui dan 

memahami setiap soal yang diberikan oleh guru dan ranah afektif guna 

mengetahui aktivitas belajar siswa. 

Menurut Bloom dalam Suprijono (2009:6), hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif adalah 

knowledge(pengetahuan, ingatan), comprehension (pemahaman, menjelaskan, 

meringkas, contoh), application( menerapkan), analysis (menguraikan, 

menentukan hubungan), synthesis( mengorganisasikan, merencanakan, 

membentuk bangunan baru), dan evaluation (menilai). Domain afektif adalah 

receiving (sikap menerima), responding (memberikan respons), valuing (nilai), 

organization (organisasi), characterization (karakterisasi). Domain psikomotor 
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meliputi initiatory, pre-routine, dan rountinized. Psikomotor juga mencakup 

keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual. 

2.1.3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar itu dipengaruhi oleh faktor dalam dan faktor luar, antara lain 

jika siswa tidak mempunyai semangat untuk belajar, sedang ada perasalahan  

maka dapat mempengaruhi hasil belajar siswa tersebut menjadi rendah. Jika 

dihubungkan dengan Numbered Heads Together sangat berpengaruh karena 

Numbered Heads Together sendiri setiap siswa menjadi siap dalam mengikuti 

pembelajaran, siswa dalam melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh dan 

siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai, dari hal itu jika ada 

salah satu faktor yang mempengaruhi belajar dialami oleh siswa maka  Numbered 

Heads Together tidak dapat berjalan dengan baik.  

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar banyak penyebabnya. 

Diantaranya seperti yang dikemukakan Slameto (2003:54), faktor- faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi 

dua golongan saja, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah 

faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar yang meliputi pertama 

faktor jasmaniah seperti kesehatan dan cacat tubuh.  Kesehatan adalah keadaan 

atau hal yang sehat dan cacat tubuh adalah sesuatu yang kurang sempurna 

mengenai tubuh/badan, jika salah satu dari faktor jasmaniah terganggu, maka akan 

mempengaruhi hasil belajar. Kedua faktor psikologis seperti intelegensi, 

perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, dan kesiapan. Ketiga faktor 

kelelahan seperti kelelahan jasmani dan rohani. Kelelahan jasmani terlihat dengan 

lemah lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh, 

sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan 

sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu akan hilang. Faktor 

ekstern adalah faktor yang ada di luar diri individu yang sedang belajar. Faktor 

ekstern ini meliputi pertama faktor keluarga seperti cara orang tua mendidik, 

relasi antaranggota keluarga, suasana ramah, keadaan ekonomi keluarga, dan 

pengertian orang tua. Kedua faktor sekolah seperti metode mengajar, kurikulum, 
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relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, alat pelajaran, waktu sekolah, 

dan disiplin sekolah.  Ketiga faktor masyarakat seperti kegiatan siswa dalam 

masyarakat, mass media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat.  

Jika dihubungkan dengan Numbered Head Together faktor yang 

mempengaruhi belajar dapat menyebabkan Numbered Heads Together tidak 

berjalan karena Numbered Heads Together sendiri setiap siswa siap semua dalam 

mengikuti pembelajaran, siswa melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh dan 

siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai. Hal ini bila ada 

faktor yang mempengaruhi siswa tersebut,maka siswa menjadi tidak semangat 

dalam melakukan diskusi yang akhirnya penerapan Numbered Heads Together 

tidak berjalan. Oleh karena itu faktor yang mempengaruhi belajar saling berkaitan 

dengan proses berjalannya pembelajaran Numbered Heads Together. 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan  

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang telah 

menggunakan metode pembelajaran NHT dalam proses belajar mengajar, 

penelitian tersebut adalah: Penelitian Winarti yuni (2012) yang berjudul 

Penggunaan Metode NHT (Numbered Heads Together ) untuk Meningkatkan 

Keaktifan dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SD Negeri Banyumudal 2 

Kabupaten Wonosobo Semester 2 Tahun Pelajaran 2011/2012 disimpulkan bahwa 

Peneliti telah berhasil dalam menerapkan metode pembelajaran NHT (Numbered 

Heads Together) dengan memberikan patokan KKM = 65 dan ketuntasan 80% 

dari jumlah siswa kelas V SD Negeri Banyumudal 2 dari hasil nilai evaluasi siklus 

II didapatkan 100% siswa sudah memenuhi KKM. 

Penelitian Juwito (2012) yang berjudul Upaya Peningkatan Prestasi 

Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran Kooperatif  Number Heads 

Together (NHT) pada Siswa Kelas IV SD Madugowongjati 02 Kecamatan 

Gringsing Kabupaten Batang Tahun Pelajaran 2011/2012 hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara teoritik maupun secara empirik melalui penerapan 

model pembelajaran kooperatif  Numbered Heads Together (NHT) mampu 

meningkatkan prestasi belajar siswa Kelas IV mata pelajaran matematika materi 
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penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat di SD Madugowongjati 02 

Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Tahun Pelajaran 2011/2012. Hasil 

analisa data menunjukan bahwa telah terjadi peningkatan nilai rata-rata kelas dari 

55 pada pra siklus menjadi 83 pada siklus II. Jumlah siswa yang tuntas belajar 

meningkat dari 5 siswa atau 33 % pada pra siklus menjadi 15 siswa atau 100 % 

siswa tuntas. Karena indikator keberhasilan penelitian ini adalah 80 % siswa 

tuntas belajar maka penelitian ini dianggap berhasil. Guru disarankan untuk 

merancang pembelajaran matematika yang berpedoman pada pembelajaran yang 

aktif kreatif, efektif dan menyenangkan. Salah satu model pembelajaran yang 

dapat dijadikan pilihan dalam pembelajaran matematika adalah model 

pembelajaran NHT. 

Penelitian Ismiyati (2012) yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar 

Matematika Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT (Numbered Heads 

Totgether) pada Siswa Kelas I Semester 2 SD N 4 Boloh Kecamatan Toroh 

Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2011/2012 Hasil penelitian menunjukkan 

penelitian ini berhasil jika 75% siswa tuntas dengan rata-rata kelas diatas 70 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus, masing-masing siklus terdiri 

atas 4 tahap yaitu perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan (acting), 

pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). Dalam pelaksanaan penelitian 

melibatkan teman sejawat sebagai pengamat. Sumber data diperoleh melalui 

teknik tes dan observasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis 

deskripsi komparatif yaitu membandingkan hasil belajar prasiklus, siklus 1 dan 

siklus 2. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan hasil belajar siswa yaitu nilai rata-rata 

kelas pada prasiklus 65,6 dengan ketuntasan belajar 42 % pada siklus 1 menjadi 

70 dan 64 % dan pada siklus 2 menjadi 78,3 dengan 83% tuntas. Dengan 

demikian hipotesis yang diajukan peneliti dapat dibuktikan kebenarannya, dengan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Selain meningkatkan hasil belajar siswa pembelajaran kooperatif 

tipe NHT telah mampu meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran. Guru menjadi lebih kreatif dan variatif dalam mengelola 
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pembelajaran, sehingga siswa menjadi lebih aktif dan termotivasi selama 

pembelajaran. 

Tabel 3 

Penelitian yang Relevan 

 
No Nama peneliti tahun variabel yang 

diteliti 

kelas Mata 

pelajaran 

1. Winarti yuni 2012 Keaktifan dan hasil 

belajar 

V Ipa 

3. Juwito 2012 Prestasi belajar IV Matematika 

4. Ismiyati 2012 Hasil belajar I Matematika 

 

Ketiga penelitian yang relevan tersebut disimpulkan bahwa  Numbered Heads 

Together dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar seperti penelitian yang 

dilakukan winarti yuni, Numbered Heads Together dapat meningkatkan prestasi 

belajar seperti penelitian yang dilakukan juwito dan Numbered Heads Together 

dapat meningkatkan hasil belajar seperti penelitian yang dilakukan ismiyati. Dari 

ketiga penelitian yang relevan tersebut berbeda dengan penelitian ini yang peneliti 

lakukan, pada penelitian ini ditambahkan variabel aktivitas belajar pada mata 

pelajaran PKn siswa Kelas 5. 

 

2.3 Kerangka Pikir 

Berdasarkan hasil kajian teori dan penelitian yang relevan, hasil belajar 

adalah hasil yang diperoleh siswa setelah terjadinya proses pembelajaran yang 

ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan oleh guru setiap selesai memberikan 

materi pelajaran pada satu pokok bahasan. Menurut Hamdani Numbered Heads 

Together adalah metode belajar dengan cara setiap siswa diberi nomor dan dibuat 

suatu kelompok, kemudian secara acak, guru memanggil nomor dari siswa. 

Dengan adanya Penerapan Numbered Heads Together  diharapkan dapat 

membantu siswa dalam mengatasi siswa yang kurang melakukan aktivitas belajar, 

sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa menjadi rendah. Karena Numbered 

Heads Together,  menurut Hamdani (2011:90) memiliki kelebihan setiap siswa 

menjadi siap semua dalam mengikuti pembelajaran, siswa dapat melakukan 

diskusi dengan sungguh-sunguh, dan siswa yang pandai dapat mengajari siswa 
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yang kurang pandai. Berdasarkan kelebihan tersebut diharapkan dengan adanya 

penerapan Numbered Heads Together,  dapat meningkatkan aktivitas belajar dan 

hasil belajar siswa dapat meningkat karena disini siswa dapat melakukan diskusi 

dengan sungguh-sungguh, saling bekerjasama, bertanya kepada siswa/guru, dan 

mengajukan pendapat sehingga Numbered Heads Together,  melibatkan semua 

siswa untuk terlibat dalam pembelajaran sehingga siswa tidak bosan dalam 

mengikuti pembelajaran. 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir maka hipotesis tindakan 

dalam penelitian ini adalah: Penerapan Numbered Heads Together dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar PKn siswa Kelas 5 di SD Negeri  

Kendaldoyong 02 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Semester 2 Tahun 

Pelajaran 2012/2013.  

 


