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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

 Sub bab ini akan membahas tentang pengertian teori-teori Ilmu 

Pengetahuan Alam, model pembelajaran, model pembelajaran kooperatif , model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT, motivasi, belajar, hasil belajar, hubungan 

antara model, motivasi dan hasil belajar, kajian penelitian yang relevan, kerangka 

pikir, dan hipotesis. 

2.1.1 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

 Dalam sub bab ini akan membahas tentang pengertian IPA menurut ahli, 

tujuan pembelajaran IPA di SD, dan ruang lingkup pembelajaran IPA SD. 

2.1.1.1 Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam 

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan terjemahan kata-kata dalam bahasa 

inggris yaitu natural science, artinya Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan 

dengan alam atau bersangkut paut dengan alam, science artinya ilmu pengetahuan. 

Jadi Ilmu Pengetahuan Alam atau science itu pengertiannya dapat disebut sebagai 

ilmu tentang alam. Ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di 

alam ini.  

IPA membahas tentang gejala-gejala alam yang disusun secara sistematis 

yang didasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan yang dilakukan oleh 

manusia. Menurut Powler (dalam Samatowa, 2010: 3) menyatakan bahwa IPA 

merupakan ilmu yang berhubungan dengan gejala alam dan kebendaan yang 

sistematis yang tersusun secara teratur, berlaku umum yang berupa kumpulan dari 

hasil observasi dan eksperimen artinya pengetahuan itu tersusun dalam suatu 

sistem, tidak berdiri sendiri, satu dengan yang lainnya saling berkaitan, saling 

menjelaskan sehingga seluruhnya merupakan satu kesatuan yang utuh, sedangkan 

berlaku umum artinya pengetahuan itu tidak hanya berlaku atau oleh seseorang 

atau beberapa orang dengan cara eksperimentasi yang sama akan memperoleh 

hasil yang sama atau konsisten. 

Permendiknas, (2008: 147) Ilmu Pengetahuan Alam berhubungan dengan 

cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya 
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penguasaan kumpulan pengetahuan berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau 

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

IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri 

sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya 

menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar memahami alam sekita secara ilmiah. 

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah untuk 

menumbuhkan kemampuan berfikir, bekerja, dan bersikap ilmiah serta 

mengkomunikasikan sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu 

pembelajaran IPA di SD menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara 

langsung melalui penggunaan ketrampilan proses. Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD) IPA di SD merupakan standar minimum yang secara 

nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam pengembangan 

kurikulum di setiap satuan  pendidikan. Pencapaian SK dan KD didasarkan pada 

pemberdayaan peserta didik untuk membengun kemampuan, bekerja ilmiah, dan 

penegtahuan sendiri yang difaslitasi oleh guru. 

2.1.1.2 IPA untuk Sekolah Dasar 

IPA sebagai disiplin ilmu dan penerapannya dalam masyarakat membuat 

pendidikan IPA menjadi penting, tetapi pengajaran IPA yang bagaimanakah yang 

paling tepat untuk anak-anak? karena struktur kognitif anak-anak tidak tepat 

dibandingkan dengan struktur kognitf ilmuwan, padahal mereka perlu diberikan 

kesempatan untuk berlatih ketrampilan-ketrampilan proses IPA dan yang perlu 

dimodifikasikan sesuai dengan tahap perkembangan kognitifnya. 

Ketrampilan proses sains untuk perkembangan kognitif anak didefinisikan 

oleh Paolo dan Marten (dalam Samatowa, 2010: 5) adalah: (1) mengamati, (2) 

mencoba memahami apa yang diamati, (3) mempergunakan pengetahuan baru 

untuk meramalkan apa yang terjadi, (4) menguji ramalan-ramalan di bawah 

kondisi-kondisi untuk melihat apakah ramalan tersebut benar. Selanjutnya Paolo 

dan Marten (dalam Samatowa, 2010: 5) menegaskan bahwa dalam IPA tercakup 

juga coba-coba dan melakukan kesalahan, gagal dan mencoba lagi. IPA tidak 
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menyediakan semua jawaban untuk semua masalah yang kita ajukan. Dalam IPA 

anak-anak dan kita harus tetap bersikap kritis sehingga kita selalu siap 

memodifikasi model-model yang kita punyai tentang alam ini sejalan dengan 

penemuan-penemuan baru yang kita dapatkan.  

2.1.1.3 Tujuan Pembelajaran IPA SD  

Tujuan pembelajaran IPA SD (dalam Permendiknas, 2008: 148) yaitu 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

a. memperoleh keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan 

keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaannya. 

b. mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA 

yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

c. mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang 

adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. 

d. mengembangkan ketrampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

e. meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 

menjaga dan melestarikan lingkungan alam. 

f. meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

g. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan ketrampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

Untuk dapat mengomtimalkan proses pembelajaran yang sesuai dengan 

tujuan IPA seperti halnya diatas, maka tentunya dalam proses pembelajaran 

tersebut haruslah guru menggunakan metode yang bervariasi dalam pembelajaran 

berlangsung untuk memotivasi siswa supaya semangat dalam belajar guna 

menghadirkan proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Sehingga 

kegiatan pembelajaran IPA tersebut dapat memberikan pengalaman yang nyata 

bagi siswa dan hasil dari proses pembelajaran dapat lebih bermakna bagi siswa. 

Pendidikan  IPA dapat dimasukkan dalam klasifikasi  ilmu pendidikan karena 

dimensi pendidikan IPA sangat luas dan sekurang-kurangnya meliputi unsur-

unsur (nilai-nilai) sosial, budaya,  etika,  moral  dan  agama.  Oleh  sebab  itu,  

belajar  IPA  bukan  hanya sekedar  memahami  konsep  ilmiah  dan  aplikasi  

dalam  masyarakat,  melainkan juga  untuk  mengembangkan  berbagai  nilai  

yang  terkandung  dalam  dimensi pendidikan IPA. 
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2.1.1.4 Ruang Lingkup Pembelajaran IPA 

Ruang lingkup bahan kajian IPA untuk SD adalah seperti yang tersirat 

dalam Permendiknas, (2008: 148) meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

a. makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan 

interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan. 

b. benda/materi, sifat-sifat dan kegunaanyan meliputi: cair, padat dan gas. 

c. energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas magnet, listrik, 

cahaya, dan pesawat sederhana. 

d. bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda 

langit lainnya. 

Jadi dalam belajar IPA untuk anak SD harus melaksanakan aspek-aspek 

yang sudah di tentukan supaya pembelajaran bisa mendapatkan hasil belajar yang 

maksimal bagi siswa.  

Sedangkan pembelajaran IPA Kelas 5 Semester II Standar Kompetensi 

dan Kompetensi Dasar yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

7. Memahami perubahan yang terjadi di 

alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

7.5 Mendeskripsikan perlunya 

penghematan air. 

7.6 Mengidentifikasi peristiwa alam 

yang terjadi di Indonesia dan 

dampaknya bagi makhluk hidup dan 

lingkungan. 

  

2.1.2 Model Pembelajaran 

Dalam sub bab ini akan membahas pengertian model pembelajaran, unsur-

unsur pembentuk pembelajaran, dan fungsi model pembelajaran. 

2.1.2.1 Pengertian Model Pembelajaran 

Di dalam proses belajar mengajar juga diperlukan model pembelajaran. 

Hal itu dimaksudkan agar tujuan pembelajaran diharapkan dapat tercapai dengan 

baik. 

Mills (dalam Suprijono 2012: 45) berpendapat bahwa “model adalah 

bentuk representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang 
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atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu”. Model 

merupakan interprestasi terhadap hasil observasi dan pengukuran yang diperoleh 

dari beberapa sistem. Secara khusus istilah “model” diartikan sebagai kerangka 

knseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan sesuatu kegiatan. 

Dalam pengertian lain, “model” juga diartikan sebagai barang atau benda tiruan 

dari benda yang sesungguhnya. Sedangkan pembelajaran adalah sesuatu yang 

dilakukan oleh siswa, bukan dibuat untuk siswa Isjoni, (2011:14). Pembelajaran 

pada dasarnya merupakan upaya pendidik untuk membantu peserta didik 

melakukan kegiatan belajar. Tujuan pembelajaran adalah terwujudnya efisiensi 

dan efektivitas jegiatan belajar yang dilakukan peserta didik. Pihak-pihak yang 

terlibat dalam pembelajaran adalah pendidik (perorangan atau kelompok) serta 

peserta didik (perorangan dan kelompok) yang berinteraksi edukatif antara satu 

dengan lainnya. Dari pemikiran tersebut maka menurut Winataputra Model 

Pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas 

pembelajaran. Dengan demikian aktivitas pembelajaran benar-benar merupakan 

kegiatan bertujuan yang tertata secara sistematis.  

Sumarno (dalam Isjoni, 2009:8) mengemukakan bahwa model 

pembelajaran merupakan strategi yang digunakan oleh guru untuk meningkatkan 

motvasi belajar, sikap belajar dikalangan siswa, mampu berfikir kritis, memiliki 

ketrampilan sosial, dan pencapaian hasil pembelajaran yang lebih optimal. 

Menurut Suprijono (2010:46), model Pembelajaran adalah kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai 

pedoman bagi para pengajar dalam merencanakan aktvitas belajar mengajar. 

Jadi dari pendapat beberapa ahli diatas pada dasarnya model pembelajaran 

memiliki tujuan yaitu menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif, 

menyenangkan, serta mendorong siswa untuk belajar aktif dan mandiri. Oleh 

karena itu model pembelajaran yang tepat bagi siswa merupakan hal yang sangat 
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penting karena ikut menentukan tingkat penguasaan materi pada diri siswa. 

Sebelum memilih model pembelajaran tertentu, seorang pengajar harus 

memperhatikan kondisi siswa dengan baik termasuk juga memperhatikan karakter 

siswa dan ketersediaan sumber belajar, sehingga model pembelajaran tersebut 

dapat diterapkan dengan efektif.   

Dari beberapa penjelasan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran merupakan suatu perencanaan yang melukiskan prosedur sitematis 

yang akan digunakan untuk menentukan apa yang akan dipakai oleh seorang guru 

dalam proses pembelajaran di dalam kelas. 

2.1.2.2 Unsur-Unsur Pembentuk Pembelajaran 

Unsur-unsur pembentuk model pembelajaran menurut Joyce dan Weil 

(dalam Winataputra 2009:8) adalah sebagai berikut: 

a. sintakmatik, yaitu tahap-tahap kegiatan dari model itu. 

b. sistem sosial, yaitu situasi atau suasana dan norma yang berlaku dalam 

model tersebut. 

c. prinsip reaksi, yaitu pola kegiatan yang menggambarkan bagaimana 

seharusnya guru melihat dan memperlakukan para siswa, termasuk 

bagaimana seharusnya pengajar memberikan respon terhadap siswa. 

Prinsip ini memberi petunjuk bagaimana seharusnya para pengajar 

menggunakan aturan permainan yang berlaku pada setiap model. 

d. sistem pendukung ialah segala sarana bahan dan alat yang diperlukan 

untuk melaksanakan model tersebut. 

e. dampak instruksional dan dampak pengiring, yaitu hasil belajar yang 

diperoleh langsung berdasarkan tujuan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap model pembelajaran terbentuk 

berdasarkan asumsi-asumsi mengenai pembelajaran. Asumsi-asumsi tersebutlah 

yang kemudian membentuk unsur-unsur pembelajaran itu sendiri. Tanpa adanya 

unsur tersebut maka apa yang disebut dengan model pembelajaran tidak akan ada 

dan penerapannya pun tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. 

2.1.2.3 Fungsi Model Pembelajaran.  

Pada dasarnya model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran diharapkan 

dapat membantu para pengajar untuk mencapai tujuan-tujuan belajar yang telah 

direncanakan, Winataputra (2009: 1). Oleh karena itu pemilihan model 

pembelajaran sangat dipengaruhi oleh sifat dan materi yang akan dipelajari, tujuan 
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yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan peserta 

didik. 

2.1.3 Model Pembelajaran Kooperatif  

Dalam sub bab ini akan membahas pengertian model pembelajaran 

koopeatif, tujuan model pembelajaran kooperatif. 

2.1.3.1 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Isjoni (2011: 14) pembelajaran kooperatif adalah salah satu 

bentuk pembelajaran yang berdasarkan paham konstruktivis. Pembelajaran 

kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota 

kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan 

tugas kelompoknya, setiap anggota kelompok harus saling bekerja sama dan 

saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Dalam pembelajaran 

kooperatif, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalm kelompok 

belum menguasai bahan pelajaran. 

Menurut Suprijono (2010: 54) pembelajaran kooperatif adalah konsep 

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

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

pembelajaran kooperatif dianggap lebih diarahkan oleh guru, dimana guru 

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

informasi yang dirancang untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah 

yang dimaksud. Guru biasanya menetapkan bentuk ujian tertentu pada akhir tugas. 

Menurut Sunal dan Hans (dalam Isjoni 2011: 15) mengemukakan 

pembelajaran kooperatif merupakan suatu cara pendekatan atau serangkaian 

strategi yang khusus dirancang untuk memberi dorongan kepada peserta didik 

agar bekerja sama selama proses pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat-pendapat dari ahli di atas belajar dengan model 

kooperatif dapat diterapkan untuk memotivasi siswa berani mengemukakan 

pendapatnya, menghargai pendapat teman, dan saling memberikan pendapat 

(sharingideas). Selain itu dalam belajar biasanya siswa dihadapkan pada latihan 

soal-soal atau pemecahan masalah. Oleh sebab itu, pembelajaran kooperatif sangat 

baik untuk dilaksanakan karena siswa dapat bekerja dan saling tolong-menolong 
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menatasi tugas yang dihadapinya. Beberapa ahli menyatakan bahwa model ini 

tidak hanya unggul dalam membantu siswa memahami konsep yang sulit, tetapi 

juga sangat berguna untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, bekerja 

sama, dan membantu teman. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa terlibat aktif 

pada proses pembelajaran sehingga memberikan dampak positif terhadap kualitas 

interaksi dan komunikasi yang berkualitas, dapat memotivasi siswa untuk 

meningkatkan hasil belajarnya. 

2.1.3.2 Tujuan Model Pembelajaran Kooperatif  

Tujuan pembelajaran kooperatif menurut Rogr dan David Johson (dalam 

Suprijono 2011: 54) mengatakan bahwa tidak semua belajar klompok bisa 

dianggap pembelajaran kooperatif. Untuk mencapai hasil yang maksimal lima 

unsur dalam model pembelajaran kooperatif  yang harus diterapkan: 

a) Positive interdependence (saling ketergantungan positif) 

b) Personal responsibility ( tanggungjawab perseorangan) 

c) Face to face promotive interaction ( interaksi promotif) 

d) Interpersonal skill ( komunikasi antar anggota) 

e) Groub processing (pemrosesan kelompok) 

Jadi dalam melaksanakan model pembelajaran kooperatif harus berpedoman 

pada lima unsur model pembelajaran kooperatif yang sudah ditentukan supaya 

pembelajaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 

Menurut Rusman (2011: 208) unsur- unsur pembelajaran kooperatif adalah 

sebagai berikut. 

1. Siswa dalam kelompok haruslah beranggapan bahwa mereka hidup 

sepenanggungan bersama. 

2. Siswa bertanggung jawab atas segala hal sesuatu didlam kelompoknya, 

seperti milik mereka sendiri. 

3. Siswa haruslah melihat bahwa semua anggota didalam kelompoknya 

memiliki tujuan yang sama. 

4. Siswa harus membagi tugas dan tanggung jawab yang sama diantara 

anggota kelompoknya. 
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5. Siswa akan dikenakan evaluasi atau diberikan hadiah/ penghargaan yang 

juga akan dikenakan untuk semua anggota kelompok. 

6. Siswa berbagi kepemimpiannya dan mereka dan mereka membutuhkan 

ketrampilan untuk belajar bersama selama proses belajarnya. 

7. Siswa diminta untuk mepertanggungjawabkan secara individu materi 

yang ditanganinya dalam kelomok kooperatif 

Dalam unsur-unsur pembelajaran kooperatif di atas inti dari unsur tersebut 

bahwa siswa akan belajar dalam bentuk kelompok dan siswa harus mempunyai 

tanggung jawab terhadap tugas kelompok yang diberikan oleh guru. 

2.1.4 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) 

Dalam sub bab ini akan membahas pengertian model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT, manfaat model pembelajaran kooperatif tipe NHT, 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT, dan dampak dari model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

2.1.4.1 Pengertian Model Pembelajaran NHT 

Spences Kagan (dalam Isjoni, 2012: 13) Numbered Head Together (NHT) 

adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide- ide atau 

pertimbangan jawaban yang paling cepat. Selain itu teknik ini mendorong siswa 

untuk meningkatkan semangat kerjasama mereka. 

Pembelajaran dengan menggunakan model Numbered Head Together 

(NHT) 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 32 orang 

dan terbagi menjadi 4 kelompok berdasarkan jumlah konsep yang dipelajari, maka 

tiap kelompok terdiri 8 orang. Tiap-tiap orang dalam 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 
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memiliki nomor yang sama dari tiap-tiap kelompok. Mereka diberi kesempatan 

memberi jawaban atas pertanyaan yang telah diterimanya dari guru. Hal itu 

dilakukan terus hingga semua peserta didik dengan nomor yang sama dari 

masing-masing kelompok mendapat giliran memaparkan jawaban atas pertanyaan 

guru. Berdasarkan jawaban-jawaban itu guru dapat mengembangkan diskusi lebih 

mendalam, sehingga peserta didik dapat menemukan jawaban pertanyaan itu 

sebagai pengetahuan yang utuh.  

Menurut Trianto,  2011 langkah-langkah Numbered Heads Together 

adalah sebagai berikut: 

a. Penomoran 

Penomoran adalah hal yang utama di dalam pembelajaran Numbered 

Heads Together, dalam tahap ini guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok atau tim, kemudian guru memberi nomor pada siswa yang 

berbeda-beda dengan teman satu kelompok. 

b. Pengajuan Pertanyaan  

Langkah berikutnya adalah pengajuan pertanyaan, guru mengajukan 

pertanyaan kepada siswa. prtanyaan yang diberikan dapat diambil dari 

materi pelajaran tertentu yang sedang dipelajari, dalam membuat 

diusahakan dapat bervariasi dari yang spesifik hingga bersifat umum. 

c. Berfikir Bersama 

Setelah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari guru, siswa berfikir 

bersama untuk menemukan jawaban dan menjelaskan jawaban kepada 

anggota dalam timnya sehingga semua anggota mengetahui jawaban dari 

masing-masing pertanyaan. 

d. Pemberian Jawaban 

Langkah terakhir yaitu guru menyebut salah satu nomor dan siswa yang 

nomornya dipanggil harus siap maju kedepan untuk menyampaikan hasil 

kerja kelompoknya. Kelompok lain diberi kesempatan untuk menanggapi 

kelompok yang maju.  
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Berdasar uraian di atas dapat dijelaskan sintak dari model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Together. 

Aspek Kegiatan Indikator Item 

Sintakmatik Kegiatan Awal a. Guru membuka pelajaran dengan 
memberikan apesepsi 

b. Guru menyampaikan materi pelajaran 

c. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai 
d. Guru menjelaskan tentang model 

pembelajaran Numbered Heads 

Together yang akan digunakan dalam 

pembelajaran 

1 
 

2 

 

3 
 

 

4 

 
 

 

 Kegiatan Inti e. Guru membagi siswa dalam kelompok 

heterogen 

f. Guru memberikan nomor pada setiap 

siswa dalam masing-masing 
kelompoknya dan memberikan lembar 

kerja 

g. Guru memberi tugas pada masing-masing 

kelompok untuk   mengerjakan soal 
sesuai dengan materi yang diberikan 

h. Guru memanggil salah satu nomor untuk 

maju kedepan menyampaikan hasil kerja 

kelompoknya 
i. Guru menunjuk nomor yang lain lagi 

setelah ada tanggapan dari teman yang 

tidak maju 

j. Guru bersama siswa menyimpulkan 
jawaban akhir dari penerapan model 

pembelajaran Numbered Heads Together 

5 

 

6 

 
 

 

7 

 
 

8 

 

 
9 

 

 

10 
 

 Kegiatan akhir 

 

k. Guru bersama siswa membuat 

kesimpulan tentang materi pelajaran yang 

sudah disampaikan 

l. Guru memberikan penghargaan dan 
semangat kepada siswa yang sudah maju 

ke dapan menyampaikan hasil kerja 

kelompoknya 

m. Guru bertanya jawab tentang hal-hal 
yang belum diketahui siswa 

n. Guru memberikan pekerjaan rumah 

o. Guru menyampaikan informasi tentang 

materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya 

11 

 

12 

 

 

13 

14 

15 

 

Sistem sosial  p. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa berinteraksi untuk berdiskusi 

menyamakan pendapat dengan 

kelompoknya masing-masing dan 
berinteraksi untuk berdiskusi dengan 

kelompok lain 

16 
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Lanjutan  

Aspek Kegiatan Indikator Item  

Prinsip reaksi  q. Guru dalam pembelajaran hanya sebagai 

pedoman pemandu jalannya diskusi 

kelompok penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together dan guru hanya sebagai 

pelurus kesalah pahaman siswa dalam 

menyampaikan hasil diskusi kelompok 
mereka 

17 

Sistem pendukung  r. Guru memberikan nomor kepada setiap 
siswa dalam setiap kelompok 

s. Guru membagi siswa dalam kelompok 

kecil kemudian duduk secara 

berpasangan 

18 

 

19 

Dampak 

instruksional dan 

pengiring 

 t. Guru melakukan pengajaran materi 

secara runtut 
u. Guru dapat membimbing siswa dalam 

kerja kelompok 

20 

 

21 

 

2.1.4.2 Manfaat Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

 Manfaat model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 

terhadap siswa yang hasil belajarnya rendah (dikutip dari artikel Yusuf diterbitkan 

tanggal 26 Januari 2012, diunduh tanggal 6 Maret 2013) antara lain: 

a. Rasa harga diri menjadi lebih tinggi. 

b. Memperbaiki kehadiran. 

c. Penerimaan terhadap indvidu menjadi lebih besar. 

d. Perilaku mengganggu menjadi lebih kecil. 

e. Konflik antara pribadi berkurang. 

f. Pemahaman yang lebih mendalam. 

g. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. 

h. Hasil belajar lebih tinggi. 

  

 Jadi pembelajaran kooperatif tipe NHT sangat bermanfaat bagi siswa, 

karena menjadikan siswa mempunyai rasa percaya terhadap dirinya sendiri dan 

rasa ingin tahu yang tinggi selama proses pembelajaran berlangsung. 

 Menurut Suprijono (2011: 65) tujuan pembelajaran kooperatif dapat 

diwujudkan melalui 6 langkah-langkah pembelajaran, yaitu: 

a. langkah 1 menyampaikan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan peserta 

didik. Guru dalam langkah awal ini terlebih dahulu harus menyampaikan 

tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran yang akan dilaksanakan 

dalam proses pembelajaran. 
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b. langkah 2 menyajikan informasi. Langkah ke dua ini guru harus 

menyajikan informasi kepada siswa tentang apa yang akan dipelajari 

selama proses pembelajaran dan memberikan fasilitas kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya apabila masih kurang jelas. 

c. langkah 3 mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok belajar. 

guru sebelum pembelajaran berlangsung harus terlebih dahulu 

menjelaskan kepada siswa tentang kelompok belajar supaya siswa bisa 

melakukan pembentukan kelompok secara heteregon sendiri. 

d. langkah 4 membimbing kelmpok bekerja dan belajar. Guru membimbing 

dan memantau kelompok-kelompok belajar saat siswa sedang 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

e. langkah 5 evaluasi. Pada tahap ini guru memberikan evaluasi kepada siswa 

tentang materi yang sudah disampaikan dengan tujuan untuk mengetahui 

hasil belajar siswa. 

f. langkah 6 memberikan penghargaan. Pada langkah ini guru memberikan 

penghargaan kepada siswa yang mempunyai prestasi terbaik. 

2.1.4.3 Dampak pembelajaran kooperatif tipe NHT 

Dampak pembelajaran kooperatif tipe NHT terhadap siswa adalah untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di 

Sekolah Dasar. Dalam dampak pembelajaran kooperatif tipe NHT terdapat 

Kelebihan dan kelemahan menurut Hamdani (2011: 90). 

a) Kelebihan model ini yaitu: 

1) setiap siswa siap semua, 

2) siswa dapat melakukan diskusi dengan sungguh- sungguh,  

3) siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai. 

b) Kelemahan model ini yaitu: 

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

2) tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru.  
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2.1.5 Motivasi 

 Dalam sub bab ini akan membahas pengertian motivasi, kebutuhan teori 

tentang motivasi, fungsi motivasi dalam belajar, dan bentuk-bentuk motivasi di 

sekolah. 

2.1.5.1 Pengertian Motivasi 

Menurut Sadirman kata “motif”, diartikan sebagai daya upaya yang 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat diartikan sebagai 

daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-

aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Bahkan motif dapat diartikan 

sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan). Berawal dari kata “motif” itu, maka 

motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif 

menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai 

tujuan sangat dirasakan. 

Menurut Mc. Donald (dalam Sadirman 2012:73) motivasi adalah 

perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” 

dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Dalam pengertian 

tersebut juga mengandung tiga elemen penting. 

1. Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap 

individu manusia. Perkembangan motivasi akan membawa beberapa 

perubahan energi di dalam sistem “neurophysiological” yang ada pada 

organisme manusia. Karena menyangkut perubahan energi manusia 

(walaupun motivasi itu muncul dari dalam diri manusia), penampakkannya 

akan menyangkut kegiatan fisik manusia. 

2. Motivasi ditandai dengan munculnya, rasa/”feeling”, afeksi seseorang. 

Dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, 

afeksi, dan emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia. 

3. Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi dalam hal ini 

sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi, yakni tujuan. Motivasi 

memeag muncul  dari dalam diri manusia. Tetapi kemunculannya karena 

terangsang/terdorong oleh adanya unsur lain, dalam hal ini adalah tujuan. 

Tujuan ini akan menyankut soal kebutuhan. 
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Dengan ke tiga elemen di atas, maka dapat dikatakan bahwa motivasi itu 

sebagai sesuatu yang kompleks. Motivasi akan menyebabkan terjadinya suatu 

perubahan energi yang ada pada diri manusia, sehingga akan bergayut dengan 

persoalan gejala kejiwaan, perasaan dan juga emosi, untuk kemudian bertindak 

atau melakukan sesuatu. Semuai ini didorong karena adanya tujuan kebutuhan 

atau keinginan. 

Menurut Sadirman (2012: 75) motivasi dapat juga dikatakan serangkaian 

usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehigga seseorang mau dan 

ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk 

meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu. jadi motivasi itu dapat 

dirangsang oleh faktor dari luar tetapi motivasi itu adalah tumbuh di dalam diri 

seseorang. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan 

daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang 

menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada 

kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat 

tercapai. Dikatakan “keseluruhan”, karena pada umumnya ada beberapa motif 

yang bersama-sama menggerakkan siswa untuk belajar. Motivasi belajar adalah 

merupakan faktor psikis yang bersifat non intelektual. Peranannya yang khas 

adalah dalam penumbuhan gairah, merasa senang dan semangat untuk belajar. 

2.1.5.2 Fungsi Motivasi dalam Belajar 

Dalam belajar diperlukan adanya motivasi. Motivation is an 

essentialcondition of learning. Hasil belajar akan menjadi optimal, kalau ada 

motivasi. Makin tepat motivasi yang diberikan, akan makin berhasil pula 

pelajaran itu. Jadi motivasi akan senantiasa menentukan intensitas usaha belajar 

bagi para siswa. Sehubungan dengan hal tersebut ada tiga fungsi motivasi menurut 

Sardiman (2012: 85). 

1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor 

yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor 

penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 
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2. Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. 

Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang 

harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan. 

3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang 

harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan 

perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.  

Jadi dari ketiga fungsi di atas dapat disimpulakn bahwa motivasi dapat 

berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Seseorang atau 

peserta didik melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. Adanya motivasi 

yang baik dalam belajar akan menunjukan hasil yang baik. Dengan kata lain, 

bahwa dengan adanya usaha yang tekun dan terutama didasari adanya motivasi, 

maka seseorang atau peserta didik yang belajar itu akan dapat melahirkan prestasi 

yang baik. Intensitas motivasi seseorang peserta didik akan sangat menentukan 

tingkat prestasi belajarnya. 

2.1.5.3 Bentuk-Bentuk Motivasi di Sekolah 

Di dalam kegiatan belajar mengajar peranan motivasi baik intrinsik 

maupun ekstrinsik sangat diperlukan. Dengan motivasi, peserta didik dapat 

mengembangkan aktivitas dan inisiatif, dapat mengarahkan memelihara 

ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. Dalam kegiatan itu perlu diketahui 

bahwa cara dan jenis menumbuhkan motivasi adalah bermacam-macam. Tetapi 

untuk motivasi ekstrinsik kadang-kadang tepat, dan kadang-kadang juga bisa 

kurang sesuai. Hal ini guru harus berhati-hati dalam menumbuhkan dan memberi 

motivasi bagi kegiatan belajar para peserta didik. Sebab mungkin maksudnya 

memberikan motivasi tetapi justru tidak menguntungkan perkembangan belajar 

siswa. 

Menurut Sardiman (2012: 93) ada beberapa bentuk dan cara untuk 

menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar disekolah. 

1. Memberi angka, dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajar 

siswa. 

2. Hadiah, hadiah juga dapat dikatakan sebagai motivasi untuk siswa untuk 

lebih giat belajar lagi. 
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3. Saingan/kompetisi, saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat 

motivasi untuk mendorong belajar siswa. 

4. Ego-involvement, menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan 

pentingnya tugas yang diberikan. 

5. Memberi ulangan, dengan memberi ulangan para siswa akan lebih giat 

belajar kalau mengetahui akan ada ulangan. 

6. Mengetahui hasil, dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau terjadi 

kemajuan akan mendorong siswa untuk lebih giat belajar. 

7. Pujian, apabila ada siswa yang sukses yang berhasil menyelesaikan tugas 

dengan baik, perlu diberikan pujian. 

8. Hukuman, hukuman sebagai reinforcement yang negatif tetapi kalau 

diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. 

9. Hasrat untuk belajar, dalam hal ini berarti ada unsur kesengajaan supaya ada 

maksud untuk belajar. 

10. Minat, motivasi uncul karena ada kebutuhan, begitu juga minat sehingga 

tepatlah kalau minat merupakan alat motivasi yang pokok. 

11. Tujuan yang diakui. Rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik oleh 

siswa, akan merupakan alat motivasi yang sangat penting. 

2.1.6 Belajar 

 Dalam sunb bab ini akan membahas pengertian belajar, prinsip belajar, 

tujuan belajar. 

2.1.6.1 Pengertian Belajar 

 Belajar adalah perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai 

seseorang melalui aktivitas, perubahan disposisi tersebut bukan diperoleh 

langsung dari proses pertumbuhan seseorang secara alamiah Gagne (dalam 

Suprijono 2012: 2). 

 Belajar  adalah  proses  perubahan  tingkah  laku seseorang  berkat adanya 

pengalaman. Belajar adalah  suatu proses  yang ditandai adanya  perubahan  pada  

diri  seseorang  sebagai  hasil  dari  proses  belajar ditunjukkan  dengan  berbagai  

bentuk  seperti  perubahan  pengetahuan,  penalaran, sikap  dan  tingkah  laku,  
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ketrampilan,  kecakapan,  kebiasaan  serta  perubahan aspek-aspek lain yang ada 

pada diri individu yang belajar Sudjana (2010: 5). 

 Dari pendapat  para  ahli  di atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa Belajar  

adalah  suatu  proses  perubahan  tingkah  laku  dari  dalam  diri  manusia melalui 

suatu usaha belajar mendapatkan konsep pengetahuan dari guru. Disini guru 

bertindak sebagai pengajar yang berusaha memberikan ilmu pengetahuan 

sebanyak-banyaknya dan peserta didik harus giat menerima matri yang diberikan 

oleh guru tersebut. 

 Pengertian  belajar  yang  telah  dikemukakan  pada  dasarnya  sama,  

belajar adalah  perubahan  tingkah  laku    melalui  pendidikan  atau  lebih  khusus  

melalui prosedur  penelitian  dan  adanya  berkat  pengalaman.  Belajar  adalah  

suatu  proses  yang  ditandai  adanya  perubahan  pada  diri  seseorang  sebagai  

dari  hasil  belajar dari diri seseorang sebagai hasil dari proses belajar ditunjukkan 

dengan berbagai bentuk  seperti  perubahan  pengetahuan,  penalaran,  sikap  dan  

tingkah  laku, ketrampilan, kecakapan, kebiasaan,  nilai-nilai  sikap, kebiasaan,  

minat, penyesuaian  diri, serta  perubahan aspek-aspek  lain  pada diri individu  

yang sedang belajar.  Peserta didik menjadi  lebih  dapat  mengembangkan  

aspirasi  yang  ada,  dengan adanya  pengetahuan  dan  pengalaman  yang dapat  

dalam  dunia  pendidikan di sekolah maupun dalam kehidupan nyata sehari-

harinya. 

2.1.6.2 Prinsip Belajar 

 Menurut Suprijono (2012: 4-5) Prinsip belajar yang pertama adalah 

perubahan perilaku. Perubahan perilaku sebagai hasil belajar memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut. 

1. Sebagai hasil tindakan rasional instrumental yaitu perubahan yang 

disadari. 

2. Kontinu atau berkesinambungan dengan perilaku lainnya. 

3. Fungsional atau bermanfaat sebagai bekal hidup. 

4. Positif atau berakumulasi. 

5. Aktif atau sebagai usaha yang direncanakan dan dilakukan. 
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6. Permanen atau tetap, sebagaimana dikatakan oleh Wittig, belajar sebagai 

any relatively permanent change in an organism’s behavioral reperoire 

that occurs a result of experience. 

7. Bertujuan dan terarah. 

8. Mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan. 

Jadi belajar merupakan hasil tindakan yang berkesinambungan yang 

berawal dari diri individu yang merupakan perilaku postif yang mempunyai tujuan 

dan terarah sebagai bekal hidup. 

Kedua, belajar merupakan proses. Belajar terjadi karena didorong 

kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Belajar adalah proses sistemik yang 

dinamis, konstruktif, dan organik. Jadi belajar merupakan kesatuan fungsional 

dari berbagai komponen belajar. 

Ketiga, belajar merupakan bentuk pengalaman. Jadi pengalaman pada 

dasarnya adalah hasil dari interaksi antara peserta didik dengan lingkungan 

sekitarnya. 

2.1.6.3 Tujuan Belajar 

 Suprijono (2012: 5) tujuan belajar sebenarnya sangat banyak dan 

bervariasi. Tujuan belajar yang eksplesit diusahakan untuk dicapai dengan 

tindakan intruksional, lazim dinamakan instructional effect, yang biasa berbentuk 

pengetahuan dan ketrampilan. Sementara tujuan belajar sebagai hasil yang 

menyertai tujuan belajar instruksional lazim disebut nurturant effects. Bentuknya 

berupa, kemampuan berfikir kritis dan kreatif, sikap terbuka dan demokratis, 

menerima orang lain dan sebagainya. Tujuan ini merupakan konsekuensi logis 

dari peserta didik “menghidupi” suatu sistem lingkungan belajar tertentu. 

2.1.7 Hasil Belajar 

 Dalam sub bab ini akan membahas pengertian hasil belajar dan faktor-

fsktor yang mempengaruhi hasil belajar. 

2.1.7.1 Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan proses dalam diri individu yang berinteraksi 

dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam perilakunya. Belajar 

adalah aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 
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lingkungan yang menghsilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

keterampilan dan sikap menurut Winkel (dalam Purwanto, 2013: 39). Perubahan 

itu diperoleh melalui usaha (bukan karena kematangan), menetap dalam waktu 

yang relatif lama dan merupakan hasil pengalaman.  

Menurut  Dimyati  dan  Mudjiono, 2009 hasil  belajar  merupakan hal 

yang  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.  Dari  sisi  guru,  adalah  

bagaimana  guru  bisa menyampaikan  pembelajaran  dengan  baik  dan  siswa  

bisa  menerimanya.  

Jadi dari pendapat para ahli diatas hasil belajar adalah hasil yang  

diperoleh  seseorang  dari  proses  belajar  yang  telah  dilakukannya.  Hasil  

belajar merupakan  tingkat  perkembangan  mental  yang  lebih  baik  dengan  

melakukan  usaha secara  maksimal  yang  dilakukan  oleh  seseorang  setelah  

melakukan  usaha-usaha belajar.  Hasil  belajar  biasanya  dinyatakan  dalam  

bentuk  nilai. 

Dari pengertian hasil belajar yang telah dikemukakan pada dasarnya 

memiliki arti yang berbeda. Hasil belajar dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi 

siswa dan sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat  

perkembangan  mental yang  lebih  baik  bila  dibandingkan bagaimana  guru  bisa  

menyampaikan pembelajaran  dengan  baik  dan  siswa  dapat  menerimanya 

dengan jelas.  Hasil  belajar merupakan  bukti  keberhasilan  siswa  yang  telah  

dicapai siswa  dengan usaha keras mereka semaksimal mungkin dengan melalui  

perkembangan  mental  yang  lebih  baik.  Hasil  belajar dinyatakan  dalam  

bentuk nilai dan hasil belajar memiliki peranan penting dalam proses 

pembelajaran. Dari proses penilaian terhadap hasil belajar tersebut dapat  

memberikan informasi  apa yang akan dilakukan guru yaitu tindak lanjut, guru 

merancang  apa yang  akan  dilakukan atau disampaikan.  Guru  membimbing 

siswa  yang  mendapat  nilai memenuhi  standar KKM maupun  yang  siswa  yang  

mendapat  nilai  dibawah KKM. Guru  melakukan pembelajaran, remidi, dan 

merancang model serta media pembelajaran yang lebih bervariasi, sehingga bisa 
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menjadikan suasana kelas yang menyenangkan, nyaman, dan guru lebih kreatif  

dalam  menghadapi  siswa  selama  proses  pembelajaran berlangsung,  sehingga  

dalam pembelajaran siswa akan  menjadi lebih  aktif dan hasil belajar yang 

diperoleh siswa merupakan akibat dari proses KBM yang telah dilakukan.  

Menurut pemikiran Gagne (dalam Suprijono 2010:  5), hasil belajar 

berupa: 

1) informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan 

dalamcbentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespon 

secaraspesifik terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut 

tidak memerlukan manipulasi simbol, pemecahan masalah maupun 

penerapan aturan. 

2) ketrampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dalam 

lambang. Ketrampilan intelektual terdiri dari kemampuan mengatagorisasi, 

kemampuan analitis-sintesis, fakta-konsep dan mengembangkan prinsip 

keilmuan. Ketrampilan intelektual merupakan kemampuan melakukan 

aktivitas kognitif bersifat khas. 

3) strategi kognitif  yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan 

kaidah dalam memecahkan masalah. 

4) ketrampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud gerak jasmani 

pada setiap individu. 

5) sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan 

menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan 

kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai standar perilaku. 

Menurut Bloom (dalam Suprijono 2010: 6) hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif adalah 

knowlagde (pengetahuan, ingatan), comrehension (pemahaman, menjelakan, 

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

menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, 
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membentuk bangunan baru), dan evaluation (menilai). Domain afektif adalah 

receitiving (sikap menerima), responding (memberikan rspon), valuing (nilai), 

organization (organisasi), characterization (karakterisasi). Domain psikomotorik 

meliputi initiatory, pre-reutine, dan rountinized. Psikomotor juga mencakup 

ketrampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual. Sedangkan 

menurut Lindgren (dalam Suprijono 2010: 7) hasil pembelajaran meliputi 

kecakapan, informasi, pengetian, dan sikap. 

Pada umumnya tujuan pendidikan dapat dimasukan ke dalam salah satu 

dari tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik tersebut. Dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 19, Tahun 2005 (PP No.19/2005) penilaian pendidikan pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: penilaian hasil belajar oleh 

pendidik (guru). Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara 

berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, perbaikan hasil dalam 

bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan 

ulangan kenaikan kelas. Penilaian oleh pendidik ini digunakan untuk (1) menilai 

pencapaian kompetensi pserta didik, (2) bahan penyusun laporan kemajuan hasil 

belajar, dan (3) memperbaiki proses pembelajaran. Dalam hal tersebut maka 

peneliti akan mengukur hasil belajar dalam ranah kognitif. Menurut Sudjana 

(2011: 23) yang termasuk dalam ranah kognitif adalah sebagai berikut: 

a. tipe hasil belajar: Pengetahuan  

Istilah pengetahuan dimaksudkan sebagai terjemahan dari kata 

knowledge dalam taksonomi bloom. Sekalipun demikian, maknanya 

tidak sepenuhnya tepat sebab dalam istilah tersebut termasuk pula 

pengetahuan faktual di samping pengetahuan hafalan atau untuk diingat 

seperti rumus, batasan, definisi, istilah, pasal dalam Undang-Undang, 

nama-nama tokoh, dan nama-nama kota. di lihat dari segi proses belajar, 

istilah-istilah tersebut memang perlu dihafal dan diingat agar dapat 

dikuasainya sebagai dasar bagi pengetahuan atau pemahaman konsep-

konsep lainnya. 

b. tipe hasil belajar: Pemahaman 
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Tipe hasil belajar yang lebih tinggi daripada pengetahuan adalah 

pemahaman. Misalnya menjelaskan dengan susunan kalimatnya sesuatau 

yang dibaca atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang sudah 

dicontohkan atau menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain. 

Dalam taksonomi Bloom, kemampuan memahami setingkat lebih tinggi 

daripada pengetahuan. 

Pemahaman dibagai dalam tiga kategori, antara lain sebagai 

berikut:  

1. tingkat rendah: pemahaman terjemahan, mulai dari terjemahan dalam 

arti yang sebenarnya. Misalnya memahami perubahan yang terjadi di 

alam. 

2. tingkat sedang: pemahaman penafsiran yakni menghubungkan bagian-

bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya atau 

menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, 

membedakan yang pokok dengan yang bukan pokok. Misalnya 

mendskripsikan perubahan permukaan bumi dan kegiatan manusia 

yang dapat mempengaruhinya. 

3. tingkat tertinggi: pemahaman ekstrapolasi (perluasan data diluar data 

yang tersedia, tetapi tidak mengikuti pola kecenderungan data yang 

tersedia tersebut). Diharapkan seseorang mampu melihat dibalik yan 

tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat 

memperluas presepsi. 

c. tipe hasil belajar: aplikasi 

Yaitu penggunaan abstrak dalam situasi kongkret atau situasi 

khusus abstraksi tersebut yang berupa ide, teori atau petunjuk teknis. 

Menerapkan abstraksi ke dalam situasi baru disebut aplikasi. Mengulang-

ulang menerapannya pada situasi lama akan beralih menjadi pengetahuan 

hafalan atau ketrampilan. Suatu situasi akan tetap dilihat sebagai situasi 

baru bila tetap terjadi proses pemecahan masalah. Misalnya dapat 

menjelaskan gejala baru berdasarkan prinsip dan generalisasi tertentu. 

Bentuk yang banyak dipakai adalah melihat hubungan sebab akibat. 
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Bentuk lain ialah dapat menanyakan tentang proses kondisi yang 

mungkin berperan bagi terjadinya gejala tersebut. 

d. tipe hasil belajar: analisis 

Yaitu usaha memilah suatu intregitas menjadi unsur-unsur atau 

bagian-bagian sehingga jelas susunannya. Analisis merupakan kecakapan 

yang kompleks, yang memanfaatkan dari ketiga tipe sebelumnya. 

Dengan analisis diharapkan seseorang mempunyai pemahaman yang 

komprehensif dan dapat memilahkan intergitas menjadi bagian-bagian 

yang tetap terpadu, untuk beberapa hal memahami prosesnya, untuk hal 

lain memahami bekerjanya dan memahami sistematikanya. Misalnya 

dapat mengklasifikasikan kata-kata, atau pertanyaan-pertanyaan dengan 

kriteria tertentu. 

e. tipe hasil belajar: sintesis 

Yaitu penyatuan unsur-unsur atau bagian-bagian kedalam 

bentuk menyeluruh yang disebut sintesis. Berfikir berdasarkan 

pengetahuan hafalan, berfikir pemahaman, berfikir aplikasi, dan berfikir 

analisis dapat dipandang sebagai konvergen yang satu tingkat lebih 

rendah daripada berfikir divergen. Dalam berfikir konvergen, pemecahan 

dan jawaban masalah akan sudah diketahui berdasarkan yang sudah 

dikenalnya.  Berfikir sintesis adalah  berfikir divergen. Dalam berfikir 

divergen pemecahannya atau jawabannya belum dapat diketahui. 

Mensintesiskan unit-unit tersebut tidak sama dengan mengumpulkan ke 

dalam satu kelompok besar. Mengartikan analisis sebagai memecah 

intregitas bagian-bagian dan sintesis sebagai menyatukan unsur-unsur 

menjadi intregitas perlu secara hati-hati dan teliti. Berfikir sintesis 

merupakan salah satu terminal untuk menjadikan orang lebih kreatif. 

f. tipe hasil belajar: evaluasi 

Yaitu pemberian suatu keputusan tentang nilai sesuatu yang 

mungkin dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara kerja, pemecahan 

masalah, metode, dll. Dilihat dari segi tersebut maka dalam evaluasi 

perlu adanya suatu kriteria atau standar tertentu. Dalam tes esay, standar 
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atau kriteria tersebut muncul dalam bentuk “frase”. Frase yang pertama 

sukar diuji mutunya. Setidak-tidaknya sukar diperbandingkan atau 

lingkupan variasi kinerjanya sangat luas. Sedangkan frase kedua lebih 

jelas standarnya. Untuk mempermudah mengetahui kemampuan evaluasi 

seseorang item tesnya hendaklah menyebutkan kriterianya secara detail. 

 Sedangkan yang termasuk dalam penilaian hasil belajar afektif adalah 

sebagai berikut: 

a. Receiving (sikap menerima) dalam tahap ini guru harus mampu menerima 

pendapat yang disampaikan oleh siswa. 

b. Responding (memberikan respon) dalam tahap ini guru harus memberikan 

respon terhadap hasil belajar siswa yang sudah dilaksanakan. 

c. Valuing (nilai) dalam tahap ini guru memberikan penilaian terhadap hasil 

kerja yang sudah dilaksanakan oleh siswa. 

d. Organitation (organisasi) dalam tahap ini guru harus mampu 

mengorganisasikan kelas selamaproses pembelajaran supaya hasil belajar 

tercapai maksimal. 

e. Characterization (karakterisasi) dalam hal ini huru harus mengetahui 

karakteristik dari masing-masing siswa untuk menindaklanjuti selama 

dalam proses pembelajaran. 

Jadi dari kelima aspek afektif yang sudah dijelaskan bahwa pembelajaran 

harus mengacu pada masing-masing aspek supaya mengahsilkan hasil belajar 

akhir yang diharapkan. 

2.1.7.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

Menurut  Slameto  (2010:  54-72)  menyatakan  bahwa  faktor-faktor  yang 

mempengaruhi  hasil  belajar  digolongkan  menjadi  dua, yaitu: faktor  intern  

meliputi:  faktor  jasmaniah,  psikologis,  dan  kelelahan, dan faktor ekstern 

meliputi: faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat.  Dari dua faktor tersebut akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. faktor intern 
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Faktor  intern  adalah  faktor  yang  berasal  dari  diri  siswa,  terbagi  

menjadi tiga faktor yaitu:  

a. faktor jasmaniah 

Yang pertama  adalah  faktor  kesehatan.  Sehat  berarti  dalam  

keadaan  baik segenap  badan  beserta  bagian-bagiannya  atau bebas dari 

penyakit. Kesehatan seseorang sangat  berpengaruh  terhadap  hasil  belajar  

siswa.  Proses  belajar  akan terganggu  jika  kesehatan seseorang  terganggu,  

selain itu ia akan cepat lelah, kurang bersemangat,  mudah  pusing,  

mengantuk  jika  badannya  lemah,  kurang darah ataupun ada gangguan 

fungsi alat indera serta tubuhnya.  

Kedua  adalah  cacat  tubuh.  Cacat  tubuh  adalah  sesuatu yang 

menyebabkan  kurang  baik  atau  kurang  sempurna  mengenai  tubuh.  Cacat 

ini dapat berupa: buta, tuli, patah kaki, patah tangan, lumpuh dan lain-lain. 

Jika ini terjadi maka belajar akan terganggu, hendaknya apabila cacat ia 

disekolahkan di sekolah  khusus  atau  diusahakan  alat  bantu  agar  dapat  

mengurangi  pengaruh kecatatan itu. 

b. faktor psikologis 

Sekurangnya ada tujuh  faktor  yang tergolong ke  dalam  faktor 

psikologis yang mempengaruhi belajar, sebagai berikut: 

1. inteligensi yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam 

situasi  yang  baru dengan cepat dan efektif, menggunakan konsep-konsep  

yang  abstrak  secara  efektif,  mengetahui  relasi  dan mempelajarinya 

dengan cepat. 

2. perhatian yaitu keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itupun semata-mata 

tertuju kepada suatu objek atau sekumpulan objek. 

3. minat adalah kecenderungan yang tetap untuk  memperhatikan  dan 

mengenang beberapa kegiatan. 

c. faktor kelelahan 

Kelelahan  seseorang  walaupun  sulit  untuk  dipisahkan  tetapi  dapat 

dibedakan  menjadi  dua  macam  yaitu:  kelelahan    jasmani  dan  kelelahan  

rohani (bersifat  praktis). Kelelahan jasmani terlihat dengan  lemah  lunglainya  
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tubuh dan timbul untuk membaringkan tubuh. Kelelahan jasmani terjadi karena 

kekacauan substansi  sisa  pembakaran di dalam  tubuh.  Sehingga  darah  tidak  

lancar  pada bagian-bagian  tertentu. Kelelahan  rohani  dapat  dilihat  dengan  

adanya  kelesuan dan  kebosanan,  sehingga  minat  untuk  menghasilkan  

sesuatu  hilang.  Kelelahan ini sangat terasa pada bagian kepala sehingga sulit 

untuk berkonsentrasi, seolah-olah otak kehabisan daya untuk bekerja.  

Kelelahan  rohani  dapat  terjadi  terus-menerus  karena  memikirkan  masalah  

yang  dianggap  berat  tanpa  istirahat, menghadapi  suatu  hal  yang  selalu  

sama  atau  tanpa  ada  variasi  dalam mengerjakan  sesuatu  karena  terpaksa  

dan  tidak  sesuai  dengan  bakat,  minat  dan perhatiannya. 

Kelelahan baik jasmani maupun rohani dapat dihilangkan dengan cara 

sebagai berikut: tidur, istirahat, menggunakan obat-obat yang melancarkan  

peredaran  darah,  rekreasi  atau  ibadah  teratur,  olah  raga, makan  yang  

memenuhi  sarat  empat  sehat  lima  sempurna. 

2.  faktor ekstern 

Faktor  eksten  adalah  faktor  yang  berasal  dari  luar  siswa.  Faktor  ini 

meliputi:  faktor  keluarga,  faktor  sekolah,  dan  faktor  masyarakat. Dengan 

penjelasan dibwah ini: 

a. faktor keluarga 

Siswa  dalam belajar akan  menerima  pengaruh  dari  keluarga  berupa:  

cara orang  tua  mendidik,  relasi  antara  anggota  keluarga,  suasana  rumah  

tangga  dan keadaan ekonomi keluarga. Sebagian waktu seorang siswa berada 

di rumah. Oleh karena itu, keluarga merupakan salah satu yang berperan pada 

hasil belajar. Dan orang tua harus mendorong, memberi semangat,  

membimbing,  memberi teladan  yang  baik,  menjalin  hubungan  yang  baik,  

memberikan  suasana  yang mendukung belajar, dan dukungan material yang 

cukup. 

b. faktor sekolah 

Faktor  sekolah  yang  mempengaruhi  belajar  ini  mencakup metode 

mengajar,  kurikulum,  relasi  guru  dengan  siswa,  relasi  siswa  dengan  
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siswa, disiplin  sekolah,  pelajaran  dan  waktu  sekolah,  standar  pelajaran,  

keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. Sekolah  adalah  lingkungan  

kedua yang  berperan  besar  memberi  pengaruh  pada  hasil  belajar  siswa.  

Sekolah  harus menciptakan  suasana  yang  kondusif  bagi  pembelajaran,  

hubungan  dan komunikasi  perorang  di  sekolah  berjalan  baik,  kurikulum  

yang sesuai, kedisiplinan sekolah, gedung yang nyaman, metode  pembelajaran  

aktif-interaktif, pemberian tugas rumah, dan sarana penunjang cukup memadai 

seperti perpustakaan sekolah dan sarana yang lainnya. 

c. faktor masyarakat 

Masyarakat  merupakan  faktor  ekstern  yang  juga  berpengaruh 

terhadap hasil  belajar  siswa.  Pengaruh  ini  karena  keberadaan  siswa  dalam    

masyarakat. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa ini meliputi:   

1. Kegiatan siswa dalam mayarakat  yaitu  misalnya  siswa  ikut  dalam 

organisasi masyarakat, kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan dan lain-lain, 

belajar  akan  terganggu, lebih-lebih jika tidak bijaksana  dalam mengatur 

waktunya. 

2. Mass  media  misalnya:  TV,  radio,  bioskop,  surat  kabar,  buku-buku, 

komik dan lain-lain. Semua itu ada dan beredar di masyarakat. 

3. Teman  bergaul,  teman  bergaul  siswa  lebih  cepat  masuk  dalam  

jiwanya daripada  yang  kita  duga.  Teman  bergaul  yang  baik  akan  

memberi pengaruh yang baik terhadap diri siswa begitu sebaliknya. 

Contoh  teman bergaul  yang  tidak  baik  misalnya  suka  begadang,  

pecandu rokok, keluyuran, minum-minuman keras, lebih-lebih  pemabuk,  

penjinah,  dan lain-lain. 

4. Bentuk  kehidupan  masyarakat.  Kehidupan  masyarakat  di  sekitar  

siswa juga  berpengaruh  pada  hasil  belajar  siswa.  Masyarakat  yang  

terdiri  dari orang-orang  yang  tidak  terpelajar,  penjudi,  suka  mencuri,  

dan mempunyai  kebiasaan  yang  tidak  baik  akan  berpengaruh  jelek  

kepada siswa yang tinggal di situ. 
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Dari beberapa pengertian-pengertian yang sudah dijelaskan diatas, maka 

dapat disimpulkan bawah hasil belajar dipengaruhi oleh dua faktor dan belajar dan  

belajar itu sendiri sebagai suatu proses perubahan tingkah  laku,  atau  memaknai  

sesuatu  yang  diperoleh oleh masing-masing peserta didik dengan usaha yang 

lebih giat lagi supaya hasil belajar yang dicapai dapat maksimal. 

2.1.7.3 Pengukuran Hasil Belajar 

 Menurut Sudjana (2012: 5) dilihat dari fungsinya, jenis penilaian ada 

beberapa macam penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian diagnostik, 

penilaian selektif dan penilaian penempatan. Dalam penelitian ini penilaian yang 

dilakukan adalah penilaian formatif yaitu penilaian yang dilaksanakan pada akhir 

program belajar-mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar 

mengajar siswa. Dari segi alatnya, penilaian hasil belajar dapat dibedakan menjadi 

tes dan bukan tes (nontes). Tes ini ada yang diberikan secara lisan (menuntut 

jawaban secara lisan) ada tes tulisan (menuntut jawaban secara tulisan), dan ada 

tes tindakan (menuntut jawaban dalam bentuk perbuatan). Soal-soal tes ada yang 

disusun dalam bentuk objektif, ada juga yang dalam bentuk esay dan uraian. 

Sedangkan bukan tes (non tes) sebagai alat penilaian mencakup observasi, 

kuesioner, wawancara, skala, dan lain-lain. 

Tes merupakan seperangkat pernyataan yang memiliki jawaban benar atau 

salah, sedangkan teknik non tes dalam penelitian ini berupa wawancara, dan 

angket. Wawancara dilakukan terhadap guru untuk mengetahui keadaan sebelum 

penelitian dilakukan, sedangkan angket diberikan kepada siswa. 

2.1.8 Hubungan Antara Model Pembelajarn terhadap Motivasi dan Hasil 

Belajar IPA 

 Suatu pembelajaran hasil belajar akan meningkat apabila dengan adanya 

model pembelajaran dan faktor pengiringnya yaitu motivasi. Karena tanpa 

motivasi siswa tidak akan mendapatkan hasil belajar dengan apa yang diharapkan 

khususnya mata plajaran IPA. Motivasi tersebutlah yang dapat memberi dorongan 

dan arah dalam belajar. Pada dasarnya motivasi merupakan keinginan yang ingin 

dipenuhi, maka akan muncul bila adanya rangsangan, baik karena adanya 

kebutuhan maupun interest terhadap sesuatu. Motivasi belajar yang tinggi akan 
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berkorelasi dengan hasil belajar yang baik. Sehingga guru harus melakukan upaya 

untuk meningkatkan motivasi siswa selama pembelajaran. Begitu juga sebaliknya 

apabila motivasi belajar siswa tidak ditingkatkan maka hasil belajar siswa juga 

akan mengalami penurunan.  Oleh  karena  itu  motivasi belajar  pada  diri  siswa  

perlu  diperkuat  terus  menerus.  Agar  siswa  memiliki motivasi  belajar  yang  

kuat,  pada  suasana  belajar  didalam kelas yang menyenangkan.  

 Berdasarkan pemikiran diatas bahwa hasil belajar akan meningkat apabila 

adanya hubungan penggunaan  model pembelajaran  kooperatif  tipe  NHT  dalam  

mengajar dengan motivasi dalam pembelajaran,  karena apabila dengan penerapan 

model pembelajaran tipe NHT dapat memotivasi  siswa  dalam  belajar  aktif,  

kreatif,  dan  berpikir  kritis  dalam kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT)  merupakan  jenis  pembelajaran  

kooperatif  yang  dirancang  untuk mempengaruhi  pola  interaksi  siswa  sebagai  

alternatif  terhadap  struktur  kelas. Dalam  buku  bertajuk  Effective  Teaching,  

Daniel  Muijs  dan  David  Reynolds menyatakan  bahwa  diskusi  dapat  

membantu  untuk  mencapai  3  tujuan pembelajaran,  yaitu  (1)  Meningkatkan  

keikutsertaan  dan  kegiatan  siswa  dalam pelajaran  dengan  memberikan  

kesempatan  kepada  siswa untuk menyuarakan pendapatnya.(2) Membantu siswa 

dalam mengembangkan pemahaman yang lebih baik  dengan  cara  memberikan 

kesempatan  untuk  menyatakan  pemikiran  mereka (3) Membantu siswa untuk 

meningkatkan kecakapan berkomunikasi dan  berpikir aktif, kreatif. (Diambil dari 

artikel ISP Jenny – 2012 www.Spiritente.Blogspot.com/2008/06/Quo-vadis-

pendidikanips-di-indonesia.html). Apabila dalam pembelajaran tidak ada model 

pembelajaran yang digunakan, maka motivasi siswa juga tidak akan muncul untuk 

lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran berlangsung. 

 Jadi dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat 

meningkatkan motivasi diri siswa dalam belajar dan tentunya hasil belajar yang 

diperoleh juga akan mengingkat. 

2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Isyuniarsih, dengan judul 

Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif dan Afektif pada Mata Pelajaran IPA 

http://www.spiritente.blogspot.com/2008/06/Quo-vadis-pendidikanips-di-indonesia.html
http://www.spiritente.blogspot.com/2008/06/Quo-vadis-pendidikanips-di-indonesia.html
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Melalui Penerapan Model Pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) pada 

Siswa Kelas 5 SD Negeri 03 Ngumbul Kecamatan Todanan Kabupaten Blora 

Tahun Pelajaran 2011/2012. Dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

hasil belajar kognitif dan afektif pada mapel IPA materi proses pembentukan 

tanah dengan menggunakan model pembelajaran Numbered Heads Together 

(NHT) pada siswa Kelas 5 SD Negeri 03 Ngumbul Kecamatan Todanan 

Kabupaten Blora Tahun Ajaran 2011/2012. Penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas yang dilakukan melalui dua siklus dengan masing siklus 3 kali 

pertemuan. Subjek penelitian ini adalah siswa Kelas 5 SD N 03 Ngumbul 

Kecamatan Todanan Kabupaten Blora sejumlah 24 siswa.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu deskriptif komparatif, 

dengan instrumen pengumpulan data berupa lembar observasi, butir soal tes, dan 

angket keaktifan siswa. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah terjadi 

peningkatan hasil belajar kognitif siswa dan hasil belajar afektif siswa (keaktifan 

belajar) untuk mata pelajaran IPA kelas V semester II tahun pelajaran 2011/2012 

dengan kompetensi dasar proses pembentukan tanah karena pelapukan. Pada 

kondisi awal siswa yang terdiri dari 24 orang tersebut sudah memenuhi KKM atau 

dapat dikatakan tuntas 100% dari 24 siswa. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together 

dapat meningkatkan hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif siswa kelas V 

SDN 03 Ngumbul Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Semester Genap Tahun 

Pelajaran 2011/2012. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Winarti, dengan judul penggunaan 

metode NHT ( Numbered Heards Together) dapat meningkatkan keaktifan dan 

hasil belajar IPA siswa Kelas 5 SD Negeri Banyumudal 2 Kabupaten Wonosobo 

Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012. Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

Kelas yang menggunakan model Kemmis dan Mc Taggart dengan langkah 

perencanaan, tindakan,pengamatan, refleksi yang dilaksanakan dengan dua siklus. 

Pada siklus 1 terdiri dari dua pertemuan, sedangkan siklus 2 terdiri dari tiga 

pertemuan. Teknik analisis data yang digunakan dengan menggunakan 

menggunakan teknik analisis data prosentase .Hasil yang diperoleh dalam 
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penelitian ini adalah terjadi peningkatan keaktifan dan untuk mata pelajaran IPA 

Kelas 5 Semester II Tahun Pelajaran 20011/2012.  

Metode pembelajaran NHT (Numbered Heads Together) yang akan 

dilanjutkan oleh peningkatan hasil belajar yang dapat dilihat pada ketuntasan pada 

siklus 1 dan siklus 2 peneliti memberikan patokan KKM = 65 siswa yang 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM=65) dari 32 siswa sebanyak 17 

siswa atau 53,13% tuntas dan sebanyak 15 siswa atau 46,87 % belum tuntas. Nilai 

rata-ratanya adalah 66,25 sedangkan nilai tertinggi adalah 88 dan nilai 

terendahnya adalah 52. Siklus 2 siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM=65) sebanyak 32 siswa atau 100% dan tidak ada siswa yang 

mendapatkan nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal. Nilai rata-ratanya 

adalah 79,75 sedangkan nilai tertinggi adalah 100 dan nilai terendahnya adalah 

68. Peneliti telah berhasil dalam menerapkan metode pembelajaran NHT 

(Numbered Heads Together) dengan memberikan patokan KKM = 65 dan 

ketuntasan 80% dari jumlah siswa Kelas 5 SD Negeri Banyumudal 2 dari hasil 

nilai evaluasi siklus 2 didapatkan 100% siswa sudah memenuhi KKM. Maka 

saran dari penulis adalah metode pembelajaran NHT ( Numbered Heads Together) 

dapat digunakan sebagai alternatif dalam proses belajar mengajar. Dengan metode 

pembelajaran NHT (Numbered Heads Together) dalam proses belajar mengajar 

dapat meningkatkan keaktifan siswa yang berdampak meningkatnya hasil belajar 

siswa. 

2.3 Kerangka Pikir  

Suatu proses pembelajaran merupakan interaksi antara siswa dengan guru 

dan sumber belajar yang ada dalam suatu lingkungan belajar. Pada kondisi awal 

dalam pembelajaran IPA siswa Kelas 5 SDN 2 Danyang Kabupaten Grobogan 

nilai yang diperoleh sangat rendah yaitu banyak yang mendapat nilai dibawah 

kriteria ketuntasan maksimal yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan guru 

selama proses pembelajaran kurang inovatif dalam hal mengajarnya kurang 

bervariasi menggunakan model-model pembelajaran yang membangkitkan 

motivasi bagi siswa. Disini model pembelajaran IPA yang diterapkan guru kurang 

menekankan motivasi siswa dalam belajar, karena guru masih cenderung 
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menggunakan metode ceramah saja dan dalam hal tersebut  siswa akan menjadi 

kurang dapat memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Sehingga 

dengan penerapan metode ceramah tersebut tingkat pemahaman siswa dalam 

menerima materi masih rendah,  guru akan kesulitan mengetahui tingkat 

kemampuan belajar antara siswa satu dengan yang lainya karena tingkat 

kemampuannya berbeda-beda dikarenakan siswa dalam proses pembelajaran 

berlangsung menjadi pasif, siswa kurang aktif dalam mengungkapkan 

ide/pendapat yang siswa miliki. Karena disini siswa tidak mempuntai kesempatan 

untuk menyampaikan pendapat tentang materi pelajaran IPA. Sehingga hasil 

belajar siswa banyak yang dibawah KKM.   

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan uraian pada kajian pustaka dan kerangka berfikir di atas, 

maka hipotesis tindakan  penelitian ini sebagai berikut. 

1. Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) 

selama proses pembelajaran berlangsung dapat memotivasi siswa dalam 

belajar IPA 

2. Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) 

dapat meninggkatkan hasil belajar IPA pada siswa Kelas 5. 

3. Hasil belajar siswa akan meningkat, apabila guru menarapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) yang 

dimana model pembelajaran Numbered Heads Together tersebut bekerja 

secara kelompok jadi guru juga harus memotivasi siswa selama 

pembelajaran berlangsung agar siswa menjadi senang dan bersungguh-

sungguh dalam belajar. 

4. Cara penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together (NHT) dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung yang 

dimana guru membagi siswa dalam kelompok kecil dan siswa tersebut 

mendapat nomor yang berbeda dengan temannya satu kelompok. Dengan 

penerapan model NHT tersebut siswa akan menjadi aktif, sehingga dapat 

meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. 
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5. Cara penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together (NHT) dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung yang 

dimana guru membagi siswa dalam kelompok kecil dan siswa tersebut 

mendapat nomor yang berbeda dengan temannya kemudian guru 

memberikan soal untuk dikerjakan bersama kelompoknya. Dengan 

pemberian soal tersebut selama penerapan model pembelajaran NHT dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa yang maksimal. 

 


