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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

 Dalam kajian teori, penulis membahas tentang ilmu pengetahuan alam, 

pembalajaran IPA di SD,  model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dalam 

pembelajaran IPA SD, kerjasama, hasil belajar, kaitan antara model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT, kerjasama dan hasil belajar. 

2.1.1 Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam 

 Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang pengertian Ilmu Pengetahuan Alam 

dan pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. 

2.1.1.1 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

 Kata IPA merupakan singkatan dari Ilmu Pengetahuan Alam yang 

merupakan terjemahan dari bahasa Inggris  Natural Science  atau  Science.  

Natural  artinya alamiah, berhubungan dengan alam atau sangkut paut dengan 

alam. Science artinya Ilmu Pengetahuan. Jadi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau  

Science  secara harafiah dapat disebut sebagai ilmu tentang alam, ilmu yang 

mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam (Samantoa, 2011:3). 

Widyastyanto (2011:1) menyatakan bahwa IPA (sains) merupakan salah satu 

kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari alam semesta, baik ilmu 

pengetahuan yang mempelajari alam semesta yang bernyawa ataupun yang tak 

bernyawa dengan jalan mengamati berbagai jenis dan perangkat lingkungan alam 

serta lingkungan alam buatan.  

 Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa IPA merupakan ilmu yang 

mempelajari segala sesuatu tentang alam yang menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung dengan mengamati langsung segala sesuatu yang ada di 

alam semesta, baik peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam maupun lingkungan 

sekitar. Dengan adanya pengalaman secara ilmiah dapat memudahkan kita dalam 

mempelajari IPA. IPA sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk 

memenuhi kebutuhan manusia yaitu untuk pemecahan masalah-masalah yang 
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berhubungan dengan alam sekitar. Penerapan IPA perlu dilakukan secara 

bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. 

2.1.1.2 Pembelajaran IPA di SD 

 Menurut Permendiknas (2006:486) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga  

IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, 

konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses 

penemuan. Pendidikan IPA bagi siswa SD diharapkan dapat menjadi ilmu bagi 

untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta pengembangan lebih lanjut 

dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari dalam pemecahan masalah 

yang berkaitan dengan ilmu alam. 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.  

 Menurut Depdiknas (2006:485) Mata Pelajaran IPA di SD/MI bertujuan 

agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai beikut. 

1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya.  

2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA 

yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, 

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positip dan kesadaran tentang 

adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, 

teknologi dan masyarakat. 

4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan.  

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, 

menjaga dan melestarikan lingkungan alam. 

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs.  

 Sedangkan ruang lingkup bahan kajian IPA untuk SD/MI menurut 

Depdiknas, (2006: 285) meliputi aspek yaitu: 

1. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, 

tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan. 
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2. Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat dan 

gas. 

3. Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, 

cahaya dan pesawat sederhana 

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

benda langit lainnya. budaya, etika, moral dan agama.  

 Pendidikan Sains di SD bermanfaat bagi siswa untuk mempelajari diri 

sendiri dan alam sekitar. Pendidikan IPA menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung dan kegiatan praktis untuk mengembangkan 

kompetensi agar siswa mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar 

secara ilmiah. Dengan pembelajaran IPA, siswa diarahkan untuk mencari tahu dan 

berbuat sehingga dapat membantu siswa untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. Pendidikan IPA lebih dari 

sekedar kumpulan yang dinamakan fakta, namun merupakan kumpulan 

pengetahuan dan juga proses. Pembelajaran IPA di sekolah di harapkan memberi 

berbagai pengalaman pada anak yang mengijinkan mereka melakukan berbagai 

pengalaman ilmiah yang relevan. 

2.1.2 Model Pembelajaran Kooperatif  

 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 aktivitas pembelajaran. 

Dengan demikian aktivitas pembelajaran benar-benar merupakan kegiatan 

bertujuan yang tertata secara sistematis (Winataputra, 2012:3). Model 

pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas maupun tutorial (Suprijono, 2009:46). 

 Joyce dan Weil (dalam Winataputra, 2012:8) menyatakan bahwa setiap 

model pembelajaran memiliki unsur-unsur yaitu 1) sintakmatik yang merupakan 

tahap-tahap kegiatan dari model, 2) sistem sosial merupakan suasana dan norma 

yang berlaku dalam model tersebut, 3) prinsip reaksi merupakan pola kegiatan 

yang menggambarkan bagaimana seharusnya guru melihat dan memperlakukan 

para peserta didik, termasuk cara memberikan respon, 4) sistem pendukung atau 
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segala sarana yang digunakan, 5) dampak instruksional merupakan hasil belajar 

yang dicapai dengan mengarahkan siswa pada tujuan yang diharapkan, sedangkan 

dampak pengiring merupakan akibat terciptanya suasana belajar yang dialami 

langsung oleh para siswa. 

 Menurut Winataputra (2012:2) sebagai seorang guru perlu mengingat bahwa 

kesuksesan belajar peserta didik sangat dipengaruhi oleh cara seorang guru 

mengelola proses pembelajarannya. Berdasarkan hal tersebut seorang guru harus 

mempelajari berbagai model pembelajaran dan bagaimana suatu model 

pembelajaran memang dirancang agar peserta didik dapat menguasai suatu 

kemampuan belajar tertentu. 

  Secara sederhana kooperatif berarti mengerjakan sesuatu secara bersama-

sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu tim (Isjoni, 

2009:8). Model pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang secara 

wajar dan sengaja mengembangkan interaksi antar siswa untuk menyelesaikan 

suatu tugas bersama (Kunandar, 2007: 359). Pembelajaran kooperatif merupakan 

model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokkan/tim kecil, 

yaitu antara empat sampai enam orang yang memiliki latar belakang kemampuan 

akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda. Sedangkan menurut 

Rusman (2010:202) pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran 

dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara 

kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompok 

heterogen. 

  Dari beberapa pendapat Isjoni, Kunandar dan Rusman dapat dsimpulkan 

bahwa pembelajaran kooperatif suatu model pembelajaran dimana siswa belajar 

dan bekerjasama dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang 

anggotanya terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompok heterogen untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan atau tugas tertentu. Dengan begitu siswa akan 

bertanggung jawab atas belajarnya sendiri dan berusaha menemukan informasi 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada mereka sehingga 

tercapai tujuan pembelajaran. Selain itu siswa juga harus bekerjasama dalam 

kelompok untuk menyelesaikan tugas bersama. 
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 Menurut Isjoni (2009:39-41) model pembelajaran koopertif dikembangkan 

untuk mencapai setidak-tidaknya tiga tujuan pembelajaran kooperatif sebagai 

berikut. 

1. Hasil belajar akademik 

Beberapa ahli berpendapat model ini unggul dalam membantu siswa 

memehami konsep-konsep sulit, dan meningkatkan nilai siswa pada belajar 

akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar. 

2. Penerimaan terhadap perbedaan individu 

Tujuan lain dari pembelajaaran kooperatif adalah penerimaan secara luas dari 

orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, 

dan ketidakmampuannya. 

3. Perkembangan keterampilan sosial. 

Tujuan penting ketiga pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan kepada 

siswa keterampilan bekerja sama dan kolaborasi.  

 Dalam pembelajaran kooperatif terdapat beberapa unsur-unsur yang perlu 

diperhatikan. Berikut ini unsur-unsur dalam pembelajaran kooperatif yaitu sebagai 

berikut. (1) Saling ketergantungan positif disini guru menciptakan suasana yang 

mendorong agar siswa merasa saling membutuhkan antarsesama. (2) Interaksi 

tatap muka dapat dikatakan dialog, tidak hanya dengan guru, tetapi juga dengan 

anggota kelompok. Dengan interaksi ini memungkinkan para siswa saling menjadi 

sumber belajar, sehingga sumber belajar bervariasi dan diharapkan dapat 

memudahkan siswa dalam mempelajari suatu materi atau konsep. (3) 

Akuntabilitas Individual yang berarti meskipun pembelajaran kooperatif 

merupakan pembelajaran secara keompok, tetapi penilaian terhadap penguasaan 

siswa terhadap suatu materi dilakukan secara individu. Oleh karena itu, setiap 

anggota kelompok harus memberikan kontribusi demi keberhasilan kelompok. 

Penilaian kelompok didasarkan pada rata-rata penilaian individual yang diperoleh 

anggota kelompok. (4) Keterampilan menjalin hubungan antarpribadi. 

Pembelajaran kooperatif ditekankan aspek-aspek tenggang rasa, sopan terhadap 

teman, mengkritik ide bukan mengkritik orangnya, berani mempertahankan 
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pendapat, tidak mendominasi, dan berbagai sikap positif lainnya. (Kunandar, 

2007:359; Rusman, 2010:212). 

 Sedangkan Bennet (dalam Isjoni 2009:60) menyatakan bahwa unsur dasar 

yang membedakan pembelajaran kooperatif dengan kerja kelompok adalah:  

a. Positive Interdependence yaitu terdapat hubungan timbal balik yang didasari 

adanya kepentingan yang sama atau perasaan yang diantara anggota 

kelompok di mana keberhasilan seseorang merupakan keberhasilan yang 

lain pula atau sebaliknya. 

b. Interaction Face to Face yaitu terjadinya interaksi antara siswa tanpa 

adanya perantara, tidak adanya penonjolan kekuatan individu yang ada 

hanya pola interaksi diantara siswa yang ditingkatkan oleh adanya hubungan 

timbal balik yang bersifat positif sehingga akan mempengaruhi hasil 

pengajaran. 

c. Adanya tanggung jawab pribadi mengenai materi pelajaran dalam anggota 

kelompok. 

d. Membutuhkan keluwesan. 

e. Meningkatkan ketrampilan bekerjasama dalam memecahkan masalah 

(proses kelompok). 

 Pembelajaran kooperatif ini akan efektif dilaksanakan apabila kelompok 

dalam tim menguasai materi yang telah diajarkan. Untuk itu kerjasama dalam tim 

juga sangat diperlukan dalam pembelajaran kooperatif. Dengan melaksanakan 

model pembelajaran kooperatif, memungkinkan siswa dapat meraih keberhasilan 

dalam belajar, di samping itu juga bisa melatih siswa untuk memiliki keterampilan 

berpikir maupun keterampilan sosial, seperti keterampilan untuk mengemukakan 

pendapat, menerima saran dan masukan dari orang lain, bekerjasama, rasa setia 

kawan, dan mengurangi timbulnya perilaku yang menyimpang dalam kelas (Stahl, 

dalam Isjoni 2009:35). 

 Dari pendapat Stahl (dalam Isjoni 2009:35) pembelajaran kooperatif 

merupakan pembelajaran yang dilaksanakan dengan membagi siswa menjadi 

kelompok-kelompok. Namun tidak semua pembelajaran yang dilakukan dengan 

berkelompok termasuk pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran 
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tradisional/konvensional juga dikenal belajar kelompok. Namun ada perbedaan 

antara belajar kelompok kooperatif dengan belajar kelompok tradisional. 

Kunandar (2006:361) mengemukaan beberapa perbedaan antara kelompok belajar 

kooperatif dengan kelompok belajar tradisional sebagai berikut. 

Tabel 3 

Perbedaan Kelompok Belajar Kooperatif dan Tradisional 

 

Kelompok belajar kooperatif Kelompok belajar tradisional 

Saling membantu, kerjasama Ketergantungan diri siswa pada 

kelompok. 

Adanya akuntabilitas individual yang 

mengatur penguasaan materi tiap 

anggota kelompok  

Akuntabilitas individual sering 

diabaikan. 

Anggota kelompok heterogen. Anggota kelompok homogen. 

Ketua kelompok dipilih secara 

demokratis. 

Ketua kelompok ditentukan dengan 

cara mereka sendiri. 

Menekankan keterampilan sosial  Keterampilan tidak diajarkan secara 

langsung. 

Guru melakukan pemantauan dalam 

kerjasama. 

Pemantauan sering tidak dilakukan. 

Penekanan tidak hanya pada 

penyelesaian tugas, tapi juga 

hubungan antar siswa. 

Penekanan hanya pada penyelesaian 

tugas. 

(Kunandar 2006:361) 

 Berdasarkan Tabel 3 perbedaan pembelajaran kooperatif dengan 

pembelajaran kelompok tradisional, pembelajaran kooperatif memiliki banyak 

kelebihan dibandingkan pembelajaran tradisional. Jarorelimek dan Parker (dalam 

Isjoni, 2009:36) mengungkapkan tentang kelebihan pembelajaran kooperatif. 

Kelebihan dari pembelajaran koopertaif antara lain: 1) saling ketergantungan 

positif; 2) adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu; 3) siswa 

dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas; 4) suasana kelas yang rileks 

dan menyenangkan; 5) terjalinnya hubungan yang hangat dan bersahabat antara 

siswa dengan gurunya; 6) memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan 

pengalaman yang menyenangkan. 

 Berdasarkan kelebihan pembelajaran kooperatif yang dikemukakan oleh 

Isjoni (2009:36), maka pembelajaran tersebut baik untuk diterapkan dalam 

kegiatan pembelajaran IPA di SD. Siswa dapat bekerjasama dalam satu kelompok, 
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siswa yang pandai dapat membantu siswa yang kurang pandai sehingga 

memudahkan siswa dalam memahami materi serta dapat terjalin hubungan yang 

baik antara siswa satu dengan siswa yang lainnya ataupun dengan guru. Serta 

tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan adanya kerjasama dalam 

kelompok. 

 Terdapat beberapa variasi dari model pembelajaran kooperatif yaitu STAD, 

Jigsaw, Investigasi Kelompok, TGT, Pendekatan Struktural yang meliputi TPS dan 

NHT (Trianto, 2009:67). Pada penelitian ini, peneliti akan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT untuk mengetahui peningkatan kerjasama dan 

hasil belajar. 

2.1.3 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT (Number Heads Together) 

 Dalam pembelajaran kooperatif terdapat berbagai variasi model 

pembelajaran. Menurut Lie (2005:59) salah satu variasi dari model pembelajaran 

kooperatif yang dapat diterapkan dalam pembelajaran adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together).  

 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT (Number Head Together) 

dikembangkan oleh Spancer Kagan pada tahun 1993 dengan melibatkan para 

siswa dalam mereview bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek 

atau memeriksa pemahaman mereka mengenai isi pelajaran tersebut (Kunandar, 

2006:368).  

 Menurut Nur (2011:78) model pembelajaran kooperatif tipe NHT pada 

dasarnya merupakan sebuah variasi diskusi kelompok dengan ciri khasnya adalah 

guru hanya menunjuk seorang siswa yang mewakili kelompoknya tanpa 

memberitahu terlebih dahulu siapa yang akan mewakili kelompoknya tersebut. 

Sehingga cara ini menjamin keterlibatan total semua siswa. Cara ini merupakan 

upaya yang sangat baik untuk meningkatkan tanggung jawab individual dalam 

diskusi kelompok. 

 Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif tipe NHT (Number Head Together) adalah variasi dari model 

pembelajaran berkelompok yang terdiri dari 4-6 orang siswa heterogen yang 

bekerjasama untuk menyelesaikan tugas bersama dengan ciri khusus yaitu adanya 
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suatu nomor yang disebut oleh guru sehingga siswa harus menjawab. Dengan 

adanya ciri tersebut maka siswa akan berusaha terlibat dalam diskusi agar 

menguasai materi dan dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

Dalam strategi ini hal yang ingin disampaikan adalah bagaimana siswa mampu 

menerima berbagai pendapat yang disampaikan oleh teman, kemudian 

menganalisis bersama sehingga memunculkan pendapat yang paling ideal. 

Selanjutnya guru memberikan kesimpulan terhadap jalannya pembahasan materi 

tersebut. 

 Numbered Heads Together merupakan salah satu tipe dari pembelajaran 

kooperatif. Karena Numbered Heads Together merupakan salah satu variasi atau 

tipe pembelajaran kooperatif, maka semua prinsip dasar pembelajaran kooperatif 

melekat pada tipe ini (Trianto, 2009:67). Hal ini berarti dalam Numbered Heads 

Together memiliki unsur saling ketergantungan positif antar siswa, ada tanggung 

jawab perseorangan, serta ada komunikasi antar anggota kelompok. Keterlibatan 

siswa secara kolaboratif dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama ini 

memungkinkan NHT (Numbered Heads Together) dapat meningkatkan hasil 

belajar. Dalam NHT (Number Heads Together) juga memiliki prinsip dasar 

akuntabilitas perseorangan yang membuat setiap siswa bertanggung jawab atas 

pembelajaran atau kontribusi mereka. Tiap siswa memiliki tanggung jawab 

kepada guru dan teman sekelas untuk berbagi gagasan dan jawaban. Unsur yang 

menuntut siswa untuk bertanggung jawab yaitu pada tahap terakhir yaitu pada saat 

pemenggilan nomor, hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa siswa akan 

bersedia mendengarkan dan partisipasi (Sharan, 2012:215). 

 Joyce dan Weil (dalam Winataputra, 2012:8) menyatakan bahwa setiap 

model pembelajaran memiliki unsur-unsur yaitu 1) sintakmatik, 2) sistem sosial, 

3) prinsip reaksi, 4) sistem pendukung atau segala sarana yang digunakan, 5) 

dampak instruksional dan dampak pengiring. Berdasarkan unsur-unsur model 

yang dikemukakan Joyce dan Weil, berikut ini merupakan unsur-unsur model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT (Number Heads Together) dengan mengacu 

dari pendapat beberapa ahli yang menerangkan tentang model kooperatif tipe 

NHT (Number Heads Together) sebagai berikut. 
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1. Sintakmatik 

Penomoran (Numbering), Pengajuan Pertanyaan (Questioning), Berpikir 

bersama (Head Together), Pemberian Jawaban (Answering). 

2. Sistem sosial 

Model pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada siswa  untuk 

saling membagikan ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling 

tepat. Siswa untuk berinteraksi dengan anggota kelompok dalam diskusi 

kelompok dan berinteraksi dengan anggota kelompok lain dalam diskusi 

kelas (Lie, 2005:59). 

3. Prinsip reaksi 

Salah satu siswa dalam kelompok yang ditunjuk nomornya, harus 

menyampaikan hasil diskusi, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab 

bagi setiap anggota kelompok untuk menguasai hasil diskusi (Suprijono, 

2009:92). 

4. Sistem pendukung 

Sistem pendukung atau sarana yang digunakan dalam model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT (Number Heads Together) yaitu digunakannya nomor 

bagi setiap siswa dan pertanyaan atau soal untuk diskusi kelompok 

(Suprijono, 2009:92). 

5. Dampak instruksional dan dampak pengiring 

Dampak instruksional model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

Menurut Ibrahim (2008:27) salah satu tujuan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT (Number Heads Together) adalah meningkatkan 

prestasi belajar  akademik, artinya pembelajaran model NHT bertujuan 

meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Sedangkan 

dampak pengiring dari model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Number 

Heads Together) yaitu dapat mendorong siswa untuk meningkatkan 

semangat kerjasama mereka (Lie, 2005:59). 

Tujuan Pembelajaran Kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) 

Ibrahim  (2008:27)  mengemukakan tiga tujuan yang hendak dicapai dalam 

pembelajaran kooperatif dengan tipe NHT yaitu (a) Prestasi belajar  akademik, 
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artinya pembelajaran model NHT bertujuan meningkatkan kinerja siswa dalam 

tugas-tugas akademik. (b) Pengakuan adanya keragaman,  artinya bertujuan agar 

siswa dapat menerima dengan kemampuan dan latar belakang yang berbeda-beda. 

(c) Keterampilan  sosial,  artinya NHT bertujuan  untuk  pengembangan 

keterampilan sosial siswa misalnya aktif bertanya, menghargai pendapat orang 

lain, mau menjelaskan ide atau pendapat, bekerjasama dalam kelompok dan 

sebagainya. 

2.1.3.1 Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

 Dalam Pembelajaran NHT (Number Head Together) yang dikembangkan 

oleh Kagan (dalam Kunandar, 2006:368), guru menggunakan empat langkah 

pembelajaran model kooperatif tipe NHT (Number Head Together) sebagai 

berikut. 

1) Penomoran (Numbering), yaitu pembagian kelompok dan penomoran pada 

siswa. 

2) Pengajuan Pertanyaan (Questioning), yaitu guru mengajukan pertanyaan 

kepada para siswa.  

3) Berpikir bersama (Head Together), yaitu siswa berfikir bersama untuk 

menyelesaikan tugas. 

4) Pemberian Jawaban (Answering), yaitu guru memanggil satu nomor, siswa 

dari tiap kelompok dengan nomor yang sama mengangkat tangan dan 

menyiapkan jawaban untuk seluruh kelas. 

Kemudian langkah tersebut dikembangkan menjadi enam langkah yaitu 

sebagai berikut. 

1. Siswa dibagi dalam kelompok dengan anggota kelompok heterogen baik 

dari kemampuan maupun latar belakang, dan setiap siswa dalam setiap 

kelompok mendapatkan nomor sehingga setiap siswa mendapatkan satu 

nomor. 

2. Guru memberikan tugas yang berkaitan dengan materi pelajaran yang akan 

disampaikan dan masing-masing kelompok mengerjakannnya bersama 

kelompoknya. 
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3. Setiap anggota kelonpok memberikan pendapat masing-masing untuk 

mendiskusikan jawaban yang paling benar dan memastikan tiap anggota 

kelompok dapat mengerjakannya atau mengetahui jawabannya agar saat 

apabila dipanggil nomornya setiap siswa dapat menjawab pertanyaan. 

4. Untuk membahas hasil dari setiap kelompok tersebut, guru memanggil 

salah satu nomor siswa dan nomor yang dipanggil melaporkan hasil keja 

sama mereka. Kemudian memanggil nomor lain untuk memberi tanggapan 

atas jawaban yang telah dipresentasikan. 

5. Begitu seterusnya, hingga semua kelompok mendapatkan kesempatan 

untuk mempresentasikan hasil jawaban kelompok mereka dan teman yang 

lain memberikan tanggapan aktif. 

6. Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan dari pembahasan 

tugas atau materi yang baru saja dipelajari dalam kegiatan pembelajaran 

tersebut. (Asmani,2011:39). 

2.1.3.2 Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT dalam 

pembelajaran IPA SD Sesuai Standar Proses 

Menurut PP No. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses pelaksanaan 

pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. 

Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memberikan 

motivasi dan menarik perhatian siswa untuk mengikuti pembelajaran. Kegiatan 

inti dibagi atas kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Pada kegiatan inti 

ini merupakan proses pembelajaran yang melibatkan siswa mengalami langsung 

proses belajar. Kegiatan penutup merupakan kegiatan akhir dalam aktivitas 

pembelajaran dengan adanya penarikan kesimpulan tentang materi yang 

dipelajari, releksi, evaluasi, umpan balik dan tindak lanjut. 

Kemudian penulis menyimpulkan langkah-langkah pembelajaran IPA kelas 

4 semester 2 melalui model pembelajaran Kooperatif tipe NHT (Numbered Heads 

Together) berdasarkan PP No. 41 tahun 2007 tentang standar proses. 

A. Kegiatan Awal 

1. Guru membuka pelajaran dengan salam dan melakukan absensi. 

2. Guru melakukan apersepsi atau motivasi. 
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3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

4. Guru menjelasknan langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe 

NHT. 

B. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1. Siswa mendengarkan informasi tentang materi yang akan 

disampaikan guru. 

2. Pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

Penomoran (Numbering) 

3. Guru membagi sisswa dalam kelompok yang beranggotakan 3-5 

siswa secara heterogen. 

4. Siswa bergabung dengan kelompoknya, kemudian setiap anggota 

kelompok diberikan nomor sesuai dengan jumlah anggotanya 

(misal jumlah anggota kelompok 5 orang, maka siswa dalam 

masing-masing kelompok mendapat nomor 1 sampai 5). 

Pengajuan Pertanyaan (Questioning) 

5. Guru mengajukan pertanyaan berupa tugas yang terkait dengan 

materi yang akan disampaikan. 

b. Elaborasi 

Berfikir Bersama (Head Together) 

1. Siswa dalam kelompok berfikir bersama, mempertimbangkan 

berbagai pendapat dari anggota kelompoknya, untuk dapat 

mengerjakan tugas yang telah diberikan. Semua anggota kelompok 

harus dapat menyelesaikan soal dan mengetahui jawabannya. 

Pemberian Jawaban (Answering) 

2. Guru memanggil siswa dengan nomor tertentu, kemudian siswa 

yang nomornya telah dipanggil berdiri dan mencoba menjawab 

pertanyaan atau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya untuk 

seluruh kelas. 

3. Kelompok lain diberi kesempatan untuk berpendapat dan bertanya 

mengenai hasil diskusi kelompok tersebut sehingga tercipta 
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suasana diskusi kelas untuk menemukan jawaban yang paling 

benar. 

c. Konfirmasi 

1. Guru meluruskan kesalahpahaman dan memberikan penguatan. 

2. Guru memberikan kesempatan pada siswa yang masih mengalami 

kesulitan untuk bertanya. 

C. Kegiatan Akhir 

1. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi dan 

melakukan refleksi. 

2. Guru mengamati hasil yang diperoleh masing-masing kelompok, 

kemudian memberikan penghargaan sesuai dengan hasil yang 

diperoleh. 

3. Guru memberikan soal evaluasi 

4. Guru menyampaikan menginformasikan materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya. 

5. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan salam. 

2.1.3.3 Pentingnya Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT (Numbered Heads 

Together) dalam Pembelajaran SD 

 Siswa SD berumur berkisar 6-7 tahun sampai 12-13 tahun. Menurut Piaget 

dalam (Suprijono, 2009:23) manyatakan bahwa usia tersebut berada pada tahap 

operasional konkret. Dari perkembangan kognitif pemikiran mereka masih terikat 

dengan objek yang konkret yang dapat ditangkap oleh panca indera. Selain itu 

mereka akan lebih tertarik untuk belajar apabila kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan dengan suasana belajar yang menyenangkan dan akan mudah bosan jika 

pembelajaran dilakukan secara monoton. Dengan menerapkan pembelajaran 

kooperatif tipe NHT (Number Heads Together) digunakan penomoran pada 

masing-masing siswa, kemudian guru memberikan pertanyaan atau permasalahan 

yang harus diselesaikan bersama. Siswa diberi waktu untuk menyamakan 

pemikiran untuk memastikan bahwa teman-teman anggota kelompok mereka 

mengetahui jawaban yang benar. Siswa mengetahui tahap diskusi selanjutnya 

nomor akan dipanggil secara acak untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok. 
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Dengan demikian, tiap-tiap anggota kelompok ingin semua teman sekelompoknya 

bekerjasama menyelesaikan tugas bersama (Sharan, 2012:215).  

 Dengan adanya kegiatan tersebut, siswa mendapatkan pengalaman belajar 

yang lebih mendalam karena mereka tidak hanya mendengarkan penjelasan dari 

guru, mereka belajar dari teman sekelompok untuk menguasai materi 

pembelajaran. Siswa juga belajar dari kelompok lain dalam diskusi kelas. Selain 

itu setiap siswa memiliki tanggung jawab individual untuk menguasai bahan 

diskusi, agar mereka dapat mewakili kelompoknya dalam menyampaikan hasil 

diskusi kelompok. 

Pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) juga 

kelebihan sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Zuhdi (2010:65) kelebihan dari 

model pembelajaran Numbered Heads Together diantaranya 1) siswa menjadi siap 

semua, 2) dapat melakukan diskusi dengan sunggung-sungguh, 3) siswa yang 

pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai. Selain kelebihan model 

kooperatif tipe NHT (Number Heads Together) juga memiliki kelemahan yaitu 1) 

nomor yang sudah dipanggil kemungkinan akan dipanggil lagi, 2) Tidak semua 

anggota kelompok dipanggil nomornya. Untuk mengatasi kelemahan tersebut 

guru berusaha untuk tidak lagi memanggil nomor yang telah dipanggil agar semua 

anggota kelompok mendapat giliran untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya dengan cara mencatat nomor yang sudah dipanggil agar tidak lagi 

dipanggil, sehingga pemanggilan nomor dapat merata pada seluruh siswa. Peran 

guru dalam pembelajaran ini sangat penting dalam membimbing dan 

mengarahkan siswa pada saat melaksanakan diskusi kelopok, agar tercapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. 

2.1.4 Kerjasama 

 Manusia merupakan makhluk sosial sehingga manusia tidak dapat 

memenuhi segala kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Sebagai makhluk 

sosial, manusia harus mampu melakukan kerjasama dengan orang lain baik dalam 

lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Kerjasama 

dilakukan manusia untuk mencapai tujuan hidupnya, baik untuk memenuhi 

kebutuhannya atau tujuan-tujuan lain (Isjoni, 2009:31) 
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 Menurut Landsberger (2012:1) kerjasama atau belajar bersama adalah 

proses beregu (berkelompok) di mana anggota-anggotanya mendukung dan saling 

mengandalkan  untuk mencapai suatu hasil mufakat. Sedangkan menurut 

Khairulmaddy (2009:1) mengartikan kerjasama sebagai dua orang atau lebih 

untuk melakukan aktivitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan 

kepada suatu target atau tujuan tertentu. 

 Dari pendapat Isjoni, Landsberger dan Khairulmaddy dapat disimpulkan 

bahwa kerjasama adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang melakukan 

suatu aktivitas dalam jangka waktu tertentu secara bersama-sama dengan tujuan 

tertentu untuk kepentingan bersama. Dari pengertian kerjasama di atas, maka ada 

beberapa aspek yang terkandung dalam kerjasama antara lain. 

a. Dua orang atau lebih, artinya kerjasama dapat dilakukan jika minimal ada dua 

orang atau pihak yang melakukan kesepakatan. Oleh karena itu, berhasil atau 

tidaknya kerjasama tersebut ditentukan oleh peran dari kedua orang atau 

kedua pihak yang melakukan kerjasama. 

b. Aktivitas, menunjukkan bahwa kerjasama tersebut terjadi apabila adanya  

suatu aktivitas yang dikehendaki bersama. 

c. Tujuan/target, merupakan aspek yang menjadi sasaran dari kerjasama usaha 

tersebut. Tujuan tersebut dapat dirasakan atau diterima oleh kedua pihak. 

d. Jangka waktu tertentu, menunjukkan bahwa kerjasama tersebut dibatasi oleh 

waktu, artinya ada kesepakan kedua pihak kapan kerjasama itu berakhir. 

Dalam hal ini, tentu saja setelah tujuan atau target yang dikehendaki telah 

tercapai. 

2.1.4.1 Pentingnya Kerjasama 

 Karakter penting yang harus dibangun anak didik agar anak didik dapat 

meraih keberhasilan, baik di sekolah maupun setelah lulus, adalah kemampuan 

dalam menjalin kerjasama dengan teman-temannya atau orang lain. Kemampuan 

dalam menjalin kerjasama ini dapat dilatihkan kepada anak didik dengan sering 

membuat kerja kelompok pada saat proses belajar mengajar (Azzet, 2011:43). 

Sebagai makhluk sosial, kemampuan dalam bekerja sama ini harus dibangun sejak 

http://id.shvoong.com/writers/khairulmaddy/
http://id.shvoong.com/writers/khairulmaddy/
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anak-anak. Karena sebagai makhluk sosial kita tidak dapat hidup sendiri tanpa 

adanya bantuan atau kerjasama dengan orang lain. 

 Sedangkan dalam kegiatan pembelajaran kerjasama dilakukan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Kerjasama dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah biasa disebut dengan pembelajaran kooperatif. Seperti 

halnya yang dikemukakan oleh Isjoni (2009:22) yang mengemukakan bahwa 

kooperatif berarti mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling 

membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Kerjasama 

dalam pembelajaran kooperatif dapat mengaktifkan siswa untuk menyampaikan 

pendapat-pendapat yang mereka miliki untuk menyelesaikan masalah atau tugas 

tertentu. Dalam kerjasama kooperatif juga terjalin hubungan baik antara siswa 

satu dengan siswa lain sehingga mereka diharapkan saling membantu dalam 

menyelesaikan tugas kelompok. Dengan demikian hasil belajar siswa yang 

diperoleh dapat meningkat. Siswa belajar dan bekerjasama untuk sampai ke 

pengalaman yang optimal (Isjoni, 2010:45). 

 Dari pendapat Azzet dan Isjoni, menyatakan bahwa suatu tujuan akan lebih 

mudah dicapai dengan adanya  kerjasama. Dengan adanya kegiatan kerjasama 

juga dapat menumbuhkan keterampilan sosial seperti kemampuan berkomukasi 

dengan baik, menghargai pendapat orang lain, serta membantu teman yang 

mengalami kesulitan dalam tugas kelompok. Dapat disimpulkan bahwa kerjasama 

dalam kegiatan pembelajaran merupakan hubungan antara minimal dua orang 

siswa untuk menyelesaikan masalah atau tugas secara bersama-sama dengan 

saling membantu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam pembelajaran 

kelompok, dengan kerjasama siswa dapat belajar keterampilan sosial yang sangat 

berguna dalam kehidupan yang akan datang. Keterampilan sosial tersebut 

misalnya saling membantu teman, kebaeranian mengungkapkan pendapat, 

menghargai pendapat teman, serta bertanggung jawab dengan tugas yang dimiliki. 

Pembelajaran kooperatif dengan kerjasama yang dilaksanakan secara efektif, 

mampu meningkatkan hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran. 

 

 



27 
 

2.1.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Kerjasama  

 Menurut Kartino (2009:1) faktor-faktor yang mempengaruhi kerja 

kelompok adalah sebagai berikut. 

1. Adanya rasa percaya (Trust) diantara sesama anggota kelompok. 

2. Adanya keterbukaan (Openness) diantara sesama anggota kelompok. 

3. Adanya kesempatan mengekspresikan perwujudan diri (Self Realization) 

bagi setiap anggota kelompok. 

4. Adanya rasa saling ketergantungan (Interdependence) diantara setiap 

anggota dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, untuk mencapai 

tujuan kelompok. 

  Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Kartimo (2009:1) salah satu 

faktor yang mempengaruhi kerjasama disebutkan yaitu adanya saling 

ketergantungan diantara setiap anggota dalam melaksanakan tugasnya masing-

masing, untuk mencapai tujuan kelompok. Hal ini juga merupakan merupakan 

salah satu ciri dari pembelajaran kooperatif yaitu adanya saling ketergantungan 

positif antara anggota kelompok. Dapat diartikan pembelajaran kooeperatif dapat 

mempengaruhi kerjasama siswa dalam pembelajaran. 

  Sedangkan menurut Sunal dan Hans (dalam Isjoni, 2009:15) 

mengemukakan pembelajaran kooperatif merupakan suatu cara pendekatan atau 

serangkaian strategi yang khusus dirancang untuk memberikan dorongan kepada 

peserta didik agar bekerja sama dalam proses pembelajaran. Salah satu tujuan 

cooperative learning adalah menngajarkan keterampilam kerjasama dan 

kolaborasi kepada siswa. Arends (2008:6) juga mengemukakan bahwa model 

pembelajaran kooperatif (cooperative learning) dapat meningkatkan kerjasama 

karena menghargai dan mendukung perkembangan intelegensi interpersonal. 

Dari kedua pendapat ahli tersebut, dapat diketahui pembelajaran kooperatif 

menekankan adanya kerjasama antara anggota kelompok, sehingga dalam 

menerapkan pembelajaran kooperatif siswa dituntut bekerjasama dengan anggota 

kelompoknya. Begitu juga dalam pembelajaran NHT, karena NHT merupakan 

salah satu variasi dari model pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran NHT 

guru menciptakan suasana yang mendorong agar siswa merasa saling 
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membutuhkan antarsesama sehingga interaksi terjalin dengan baik dan kerjasama 

meningkat. 

Dalam pembelajaran kooperatif tidak hanya mempelajari materi saja, tetapi 

peserta didik juga harus mempelajari keterampilan-keterampilan khusus yang 

disebut keterampilan kooperatif atau keterampilan kerjasama. Keterampilan 

kooperatif ini berfungsi untuk melancarkan hubungan kerja dan tugas. Peranan 

hubungan kerja dapat dibangun dengan membangun tugas anggota kelompok 

selama kegiatan (Isjoni, 2009:64-65).  

Menurut Lungdren (dalam Isjoni, 2009:65) keterampilan-keterampilan 

selama kerjasama atau kooperatif tersebut antara lain sebagai berikut. 

1. Keterampilan kooperatif tingkat awal 

a. Menggunakan kesepakatan 

Maksudnya yaitu menyamakan pendapat yang berguna untuk 

meningkatkan hubungan kerja dalam kelompok. 

b. Menghargai kontribusi 

Memperhatikan yang dikerjakan oleh anggota lain. 

c. Mengambil giliran dan berbagi tugas 

Setiap anggota kelompok bersedia menggantikan dan bersedia mengemban 

tugas dan tanggung jawab tertentu dalam kelompok. 

d. Berada dalam kelompok 

Setiap anggota kelompok tetap berada pada kelompok kerja selama 

kegiatan berlangsung. 

e. Berada dalam tugas 

Meneruskan tugas yang menjadi tanggung jawabnya agar kegiatan dapat 

diselesaikan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. 

f. Mendorong partisipasi 

Mendorong semua anggota kelompok untuk memberikan kontribusi 

terhadap tugas kelompok. 

g. Mengundang orang lain 

Meminta orang lain untuk berbicara dan berpartisipasi terhadap tugas. 

h. Menyelesaikan tugas dalam waktunya 
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i. Menghormati perbedaan individu 

Bersikap menghormati terhadap perbedaan budaya, suku, rasa tau 

pengalaman dari semua siswa. 

2. Keterampilan tingkat menengah 

Keterampilan tingkat menengah meliputi menunjukkan penghargaan dan 

simpati, mengungkapkan ketidaksetujuan dengan cara dapat diterima, 

mendengarkan dengan arif, bertanya, membuat ringkasan, menafsirkan, 

mengorganisir, dan mengurangi ketegangan. 

3. Keterampilan tingkat mahir 

Keterampilan tingkat mahir meliputi mengelaborasi, memeriksa dengan 

cermat, menanyakan kebenaran, menetapkan tujuan, dan berkompromi. 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan keterampilan kooperatif tingkat 

awal sebagai indikator untuk mengukur kerjasama siswa dalam penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dalam pembelajaran IPA. 

2.1.4.3 Cara Mengukur Kerjasama 

 Pengumpulan data hasil kerjasama siswa dapat dilakukan dengan teknik non 

tes yaitu observasi. Observasi merupakan teknik yang dilakukan dengan 

menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang 

akan diamati (Suprijono, 2009:139). Indikator perilaku kerjasama yang digunakan 

pada penelitian ini mengacu pada keterampilan kooperatif tingkat awal yang 

dikemukakan oleh Lungdren (dalam Isjoni, 2009:65) yang terdiri dari 9 

pernyataan yaitu menggunakan kesepakatan, menghargai kontribusi, mengambil 

giliran dan berbagi tugas, berada dalam kelompok, berada dalam tugas, 

mendorong partisipasi, mengundang orang lain, menyelesaikan tugas dalam 

waktunya dan menghormati perbedaan individu.  

 Observasi dilaksanakan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Number Heads 

Together). Observasi dilakukan untuk mendapatkan nilai tentang kerjasama siswa, 

selain itu juga dapat mengamati proses pengajaran yang dilakukan oleh guru. 

Sebelum melakukan observasi, pengamat terlebih dahulu harus menetapkan 

aspek-aspek tingkah laku apa yang hendak diobservasi, lalu dibuat pedoman untuk 
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memudahkan pengisian observasi. Pengisian hasil observasi dalam pedoman yang 

dibuat, bisa diisi secara bebas dalam bentuk uraian mengenai gejala yang tampak, 

bisa pula dalam bentuk memberi tanda cek pada kolom jawaban hasil observasi 

jika pedoman observasi yang dibuat disediakan jawabannya (Sudjana, 2011:87). 

 Berikut ini merupakan langkah-langkah penyusunan instrumen lembar 

obsevasi menurut (Suprijono, 2009:149). 

1) Mengacu pada indikator pencapaian 

2) Mengidentifikasi perilaku atau langkah kegiatan yang diobservasi 

3) Menentukan model skala yang dipakai, yakni skala penilaian atau daftar cek 

4) Membuat rubrik/pedoman penskoran.  

2.1.5 Hasil Belajar 

 Pada hakikatnya hasil belajar siswa adalah perubahan tingkah laku (Sudjana, 

2011:2). Hasil belajar menurut Suprijono (2009:5) adalah pola-pola perbuatan, 

nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. 

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

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan menurut Gagne (dalam Suprijono, 

2011:5-6) berpendapat bahwa hasil belajar sebagai berikut. 

1) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis.  

2) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep 

dan lambang. 

3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitifnya.  

4) Keterampilan motorik yaitu melakukan serangkaian gerak jasmani 

dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak 

jasmani. 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009:3), 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 yang lebih baik bila dibandingkan 

pada saat sebelum belajar. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat 

terselesaikannya bahan pelajaran. Jadi, hasil belajar biasanya diperoleh siswa 

setelah mengikuti poses belajar mengajar. Dimulai dari tidak tahu menjadi tahu. 
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Hasil belajar juga bisa diperoleh ketika tes diberikan dan kemudian diketahui 

angka-angka atau skor yang merupakan hasil dari belajar.  

Dari pengertian hasil belajar dari beberapa ahli dapat diambil kesimpulan 

bahwa hasil belajar merupakan proses perubahan pengetahuan yang merupakan 

suatu tujuan dalam pembelajaran dimana terdapat beberapa aspek dinilai 

didalamnya. Aspek-aspek tersebut yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Diantara ketiga aspek tersebut, aspek kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh 

para guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam 

menguasai isi bahan pengajaran yang telah disampaikan (Sudjana, 2011:23). Oleh 

karena itu pada penelitian ini peneliti membatasi lebih mengutamakan menilai 

aspek kognitif sedangkan aspek afektif dan psikomotorik sebagai pelengkap yang 

juga diteliti melalui observasi respon siswa dan observasi kerjasama siswa. 

2.1.5.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

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

mempengaruhi belajar dapat digoongkan menjadi dua golongan yaitu. 

a. Faktor Intern merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Faktor 

intern dapat dikelompokkan, yaitu faktor jasmaniah, faktor psikologis dan 

faktor kelelahan. 

1. Faktor jasmaniah yang meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh. 

2. Faktor pikologis merupakan faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

siswa, yaitu intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan 

dan kesiapan.  

3. Faktor kelelahan 

Kelelahan mempengaruhi hasil belajar, agar  siswa dapat belajar 

dengan baik haruslah menghindari jangan sampai terjadi kelelahan 

dalam belajar. 

b. Faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar diri siswa. Faktor ekstern 

dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu : faktor keluarga, faktor  sekolah 

dan faktor masyarakat.  
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1. Faktor keluarga meliputi cara orang tua mendidik, relasi anatara 

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua dan latar belakang kebudayaan. 

2. Faktor sekolah mencakup kurikulum, metode pembelajaran, relasi 

guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat 

pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran dan alat ukur, keadaan 

gedung dan tugas rumah. 

3. Faktor masyarakat meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, mass 

media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat.  

 Dari uraian yang dikemukakan oleh Slameto (2010:54) tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi belajar, maka dapat dikaitkan dengan metode atau model 

mngajar merupakan salah satu faktor ekstern yang mempengaruhi hasil belajar.  

 Menurut Isjoni (2009:14-15) pembelajaran kooperatif merupakan model 

pembelajaran dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang 

tingkat kemampuannya berbeda. Dalam penyelesaian tugas kelompoknya, tiap 

siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk 

memahami materi pelajaran. 

 Menurut Isjoni (2009:39) salah satu tujuan pembelajaran kooperatif yaitu 

hasil belajar akademik. Dalam pembelajaran kooperatif meskipun mencakup 

beragam tujuan sosial, juga memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademis 

penting lainnya. Model struktur penghargaan kooperatif telah dapat meningkatkan 

nilai siswa pada belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan 

dengan hasil belajar. 

 Menurut penelitian yang dilakukan para ahli yaitu Downey, Leinhard, 

Slavin dan Stronge (dalam Arends, 2008:12) mereka mereviw studi-studi di semua 

tingkat kelas. Dari empat puluh lima studi yang direviu menunjukkan bahwa kelas 

cooperative learning menunjukkan prestasi belajar yang lebih baik secara 

signifikan. Kemudian Slavin dan rekan-rekannya menciptakan sekolah dasar 

berdasarkan konsep cooperation and cooperative learning. Setelah tahun kedua 

implementasinya, siswa-siswa di sekolah dasar kooperatif mencapai prestasi yang 
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lebih tinggi secara signifikan. Sehingga dapat disimpulkan kooperatif dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

 Menurut Suprijono (2009:92) NHT (Numbered Heads Together) merupakan 

salah satu dari model pembelajaran kooperatif yang salah satu tujuannya dapat 

meningkatkan hasil belajar akademik. Berdasarkan penelitian para ahli (dalam 

Arends, 2008:12) pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar 

akademik. Karena NHT (Numbered Heads Together) merupakan salah satu dari 

model pembelajaran kooperatif, NHT (Number Heads Together) memeliki unsur-

unsur pada pembelajaran kooperatif, sehingga diduga pembelajaran kooperatif 

tipe NHT (Number Heads Together) dapat meningkatkan hasil belajar akademik. 

2.1.5.2 Penilaian Hasil Belajar 

 Salah satu unsur utama dalam proses belajar mengajar yaitu penilaian. 

Penilaian adalah upaya atau tindakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang 

telah ditetapkan itu tercapai atau tidak. Dengan kata lain penilaian berfungsi 

sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan proses dan hasil belajar siswa 

(Sudjana, 2011:22). 

 Penilaian pada dasarnya digunakan untuk mendapatkan informasi tentang 

perkembangan tentang proses dan hasil belajar para peserta didik dan hasil 

mengajar guru. Informasi mengenai hasil penilaian proses dan hasil belajar serta 

hasil mengajar yaitu berupa penguasaan indikator-indikator dari kompetensi dasar 

yang telah ditetapkan. Bagi peserta didik informasi hasil penilaian ini dapat 

digunakan sebagai sarana untuk memotivasi peserta didik dalam pencapaian 

kompetensi dasar, melaksanakan program remedial serta mengevaluasi 

kompetensi guru dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran (Haryati, 

2007:115). 

 Penilaian hasil belajar memiliki tujuan dan manfaat tertentu. Menurut 

Sudjana (2011:3) penilaian hasil belajar berfungsi sebagai berikut. 

1. Alat untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan instruksional. 

2. Umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. 

3. Dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para orang 

tuanya. 
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 Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar maka 

diadakan evaluasi setelah proses belajar mengajar berlangsung. Hasil belajar 

merupakan tolok ukur yang utama untuk mengetahui keberhasilan belajar 

seseorang yang bertujuan untuk mengukur tingkat ketercapaian ketuntasan 

kompetensi oleh peserta didik. Seseorang yang hasil belajarnya tinggi dapat 

dikatakan, bahwa dia telah berhasil dalam belajar. Demikian pula sebaliknya, 

seseorang yang hasil belajarnya rendah dapat dikatakan, bahwa dia kurang 

berhasil dalam belajar.  

 Penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan oleh guru selain untuk 

memantau proses, kemajuan, dan perkembangan hasil belajar peserta didik sesuai 

dengan potensi yang dimiliki, juga sekaligus sebagai umpan balik kepada guru 

agar dapat menyempurnakan perencanaan dan proses pembelajaran. Penilaian 

dapat dilakukan dengan teknik tes dan non tes. Untuk mengukur hasil belajar 

menggunakan teknik tes. Tes merupakan seperangkat pertanyaan yang memiliki 

jawaban benar atau salah (Haryati, 2007:14). Tes ada yang diberikan secara lisan, 

ada tes tertulis, dan ada tes tindakan. Soal-soal tes ada yang disusun dalam bentuk 

objektif, ada juga dalam bentuk esai atau uraian (Sudjana, 2011:5). Pada 

penelitian ini peneliti akan mengukur hasil belajar menggunakan teknik tes yaitu 

tes tertulis dalam bentuk objektif dengan instrumen lembar tes hasil belajar. 

Langkah-langkah penyusunan instrumen sebagai berikut (Suprijono, 2009:149). 

1) Memperhatikan persyaratan penyusunan tes tertulis, baik dari aspek 

materi/isi/konsep, konstruksi maupun bahasa 

2) Mengacu pada indikator pencapaian 

3) Memilih bentuk butir yang sesuai dengan indikator 

4) Membuat kunci jawaban dan pedoman penskoran 

2.1.6 Kaitan Antara Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT (Number 

Heads Together) dengan Kerjasama dan Hasil Belajar 

 Model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Number Heads Together) 

merupakan model pembelajaran yang anggota kelompoknya beranggotakan siswa 

yang heterogen. Menurut Arends (2008:12) belajar di kelompok heterogen 

menguntungkan bagi semua siswa. Diasumsikan bahwa siswa-siswa yang 
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berkemampuan kurang, belajar lebih banyak dengan cara bekerja sama, 

berdampingan dengan mereka yang memiliki kemampuan lebih. Siswa yang 

memiliki kemampuan lebih juga mendapat manfaat dari proses pembelajaran yaitu 

mereka berperan sebagai tutor pada teman-temannya yang memiliki kemampuan 

rendah.  

 Model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) 

merupakan salah satu variasi dari model pembelajaran kooperatif yang sangat 

menekankan pada kerjasama kelompok dalam pelaksanaannya yang memiliki ciri 

guru memberi nomor pada tiap siswa dan memanggil nomor siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dengan kondisi tersebut seluruh 

siswa harus bersiap-siap menguasai materi pembelajaran sehingga jika nomornya 

dipanggil siswa dapat mempresentasikan hasil kerjasama kelompok. Dengan 

siswa berusaha menguasai materi sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar. Seperti halnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Slavin pada tahun 

1995 bahwa penggunaan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan hasil 

belajar dan sekaligus meningkatkan keterampilan sosial (Rusman, 2010:205). 

 Dalam pembelajaran, kerjasama dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan 

pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk saling membantu dalam 

mengerjakan tugas. Dalam NHT (Number Heads Together) memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide dan mempertimbangkan 

jawaban yang paling tepat. Teknik ini mendorong siswa untuk meningkatkan 

semangat kerjasama mereka (Isjoni 2009:113). Dalam pembelajaran kooperatif, 

siswa aktif berpartisispasi dalam kelompok-kelompok kecil, membantu siswa 

untuk mempelajari berbagai keterampilan-keterampilan sosial, termasuk 

keterampilan kerjasama sehingga sekaligus mengembangkan keterampilan 

akademis dan sikap demokratis (Arends, 2008:12). Berdasarkan pendapat para 

ahli, dapat disimpulkan bahwa model kooperatif tipe NHT (Number Heads 

Together) dapat meningkatkan keterampilan sosial dalam hal ini kerjasama 

sekaligus meningkatkan keterampilan akademis yang berupa hasil belajar siswa. 

 Tujuan penting dalam pembelajaran kooperatif adalah untuk mengajarkan 

pada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi (Rusman, 2010:210). 
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Kerjasama merupakan unsur yang paling penting dalam pembelajaran kooperatif. 

Menurut Kagan (dalam Warsono dan Hariyanto, 2012:243) salah satu kekuatan 

dari pembelajaran kooperatif yaitu meningkatkan prestasi akademis. Lebih dari 

500 penelitian akademis telah membuktikan dampak positif pembelajaran 

kooperatif dalam meningkatkan prestasi akademis siswa untuk berbagai bidang 

studi. Rusman (2011:210) menyatakan bahwa kerjasama dapat menyelesaikan 

tugas akademik dan meningkatkan kemampuan akademik. Berdasarakan beberapa 

pendapat dapat diketahui kerjasama merupakan unsur yang penting dalam 

pembelajaran kooperatif yang dapat meningkatkan prestasi atau hasil belajar 

siswa. 

 Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat keterkaitan antara model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Number 

Heads Together) dengan kerjasama dan hasil belajar. Model kooperatif tipe NHT 

(Number Heads Together) diduga dapat meningkatkan kerjasama dan hasil belajar 

siswa. Selain itu juga diduga kerjasama siswa dalam model kooperatif tipe NHT 

(Number Heads Together) dapat mempengaruhi peningkatan hasil belajar siswa. 

 Hubungan antara kerjasama terhadap hasil belajar dapat diukur dengan 

menggunakan bantuan SPSS 16 for windows dengan melakukan uji korelasi rho 

spearman yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel 

yang datanya berbentuk ordinal (Hasan, 2001:236). Jadi uji  uji korelasi rho 

spearman cocok apabila data menyajikan skala ordinal walaupun demikian bisa 

juga digunakan pada data interval (Darmadi, 2011:275). Dalam penelitian ini data 

kerjasama siswa merupakan data ordinal, sedangkan data hasil belajar siswa 

merupakan data interval. Maka untuk mencari hubungan kerjasama dan hasil 

belajar dapat menggunakan uji korelasi rho spearman. 

2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

 Berdasakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Winarti (2012) menyatakan 

bahwa terjadi peningkatan keaktifan dan hasil belajar untuk mata pelajaran  IPA  

Kelas 5 Semester 2 Tahun Pelajaran 20011/2012. Melalui metode pembelajaran  

NHT (Numbered Heads Together)  terjadi peningkatan keaktifan yang akan 

dilanjutkan oleh peningkatan hasil belajar yang dapat dilihat pada ketuntasan  
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pada siklus 1 dan siklus 2 siswa yang mencapai KKM (65) dari 32 siswa sebanyak 

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

Siklus 2 siswa yang tuntas sebanyak 32 siswa atau 100%. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Isyuniarsih (2012) menyatakan bahwa 

terjadi peningkatan hasil belajar kognitif siswa dan hasil belajar afektif siswa 

(keaktifan belajar) untuk mata pelajaran IPA kelas 5 semester 2 tahun pelajaran 

2011/2012. Peningkatan ketuntasan hasil belajar pada kondisi awal siswa yang 

tuntas 8 orang (33,33%) dan yang tidak tuntas 16 (66,67%) orang. Pada siklus 1 

siswa yang tuntas 22 orang (91,67%) dan yang tidak tuntas 2 orang (8,33%). 

Sedangkan pada siklus 2, semua siswa yang terdiri dari 24 orang tersebut sudah 

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

untuk peningkatan hasil belajar afektif (keaktifan belajar siswa) yaitu pada kondisi 

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

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

siswa mengalami peningkatan pada kategori aktif dari kondisi awal (25%) 

meningkat pada pembelajaran siklus 1 (33,33%) dan pada pembelajaran siklus 2 

(58%). 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Juwito (2012) 

menunjukkan bahwa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif  NHT 

(Numbered Heads Together)  mampu meningkatkan prestasi belajar siswa Kelas 4 

mata pelajaran matematika materi penjumlahan dan pengurangan bilangan  bulat  

di SD  Madugowongjati 02  Kecamatan  Gringsing  Kabupaten Batang Tahun 

Pelajaran 2011/2012.  Hasil analisa data menunjukan bahwa peningkatan nilai 

rata-rata kelas dari 55 pada pra siklus menjadi 83 pada siklus 2. 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 untas belajar maka penelitian ini dianggap berhasil. 

 Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartomo (2012) dalam 

penelitiannya manyatakan bahwa peningkatan kerjasama dan ketuntasan hasil 

belajar untuk mata pelajaran IPA kelas 5 semester 2 Tahun 2011/2012. 

Peningkatan kerjasama dan hasil belajar dapat dilihat dari kondisi awal yaitu 
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kerjasama pra siklus rata-rata 66.33, siklus 1 rata-rata 75,22, siklus 2 rata-raat 

80.78. Peningkatan hasil belajar pada pra siklus 44%, siklus 1 persentase 76%, 

dan siklus 2 persentase 100% siswa tuntas. 

 Dari penelitian yang dilakukan oleh Winarti (2012) memiliki kesamaan 

yaitu variabel bebasnya yaitu pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered 

Heads Together) dan variabel terikatnya hasil belajar. Isyuniarsih (2012) memiliki 

kesamaan yaitu variabel bebasnya yaitu pembelajaran kooperatif tipe NHT 

(Numbered Heads Together) dan variable terikatnya hasil belajar. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Kartomo (2012) di atas relevan dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti karena sama meneliti tentang pembelajaran 

kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) terhadap kerjasama dan hasil 

belajar. Bedanya hanya penelitian yang dilakukan oleh Kartomo (2012) dengan 

bantuan LKS serta mata pelajaran yang berbeda yaitu IPA sedangkan penelitian 

ini akan meneliti mata pelajaran IPA. Dari penelitian di atas dapat dilihat bahwa 

kerjasama dan hasil belajar dipengaruhi oleh model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT (Numbered Heads Together). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Isyuniarsih (2012), Kartomo (2012), Winarti 

(2012) merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti yaitu penelitian tindakan kelas kolaborasi. Peneliti berkolaborasi atau 

bekerjasama dengan pihak sekolah yaitu kepala sekolah, guru kelas, dan siswa. 

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti kerjasama dan hasil belajar IPA 

dengan penerapan model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) pada 

siswa kelas 4 SD Negeri 1 Pojok semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013. 

2.3 Kerangka Pikir 

Model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together)  merupakan model 

kooperatif yang dapat meningkatkan kerjasama dan hasil belajar siswa. Dengan 

menerapkan model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) siswa 

tertarik dalam pembelajaran dan terjalin interaksi antar siswa. Dengan adanya 

pemanggilan nomor secara acak, kemudian nomor tersebut menyampaikan hasil 

diskusinya, hal ini dapat menumbuhkan tanggung jawab siswa untuk menguasai 

hasil diskusi kelompokmya. Siswa harus siap menguasai dan memahami materi 
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agar dapat menjawab pertanyaan dari guru dan menyampaikan hasil diskusi 

kelompok. Sehingga mereka bersunggung-sungguh dalam melakukan diskusi. 

Agar semua anggota kelompok memahami hasil diskusi, terjalin interaksi antar 

anggota kelompok. Siswa menyatukan pendapat untuk mendapatkan jawaban 

yang paling tepat, siswa yang pandai membantu siswa yang kurang pandai 

sehingga terjalin kerjasama antar anggota kelompok untuk menyelesaikan tugas 

bersama. Dengan adanya hal tersebut diharapkan kerjasama siswa kelas 4 SD 

Negeri 1 Pojok dalam pembelajaran IPA meningkat. Dengan meningkatnya 

kerjasama maka pemahaman siswa terhadap materi pelajaran menjadi lebih baik, 

karena mereka saling membantu dan bertukar pendapat. Dengan adanya hal 

tersebut sehingga diduga hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri 1 pojok dapat 

meningkat.  

2.4 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, 

2007:62). Berdasarkan kajian teori, maka hipotesis tindakan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Penerapan model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) dapat 

meningkatkan  kerjasama dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas 4 SD 

Negeri 1 Pojok semester 2 tahun pelajaran 2012/2013. 

2. Penerapan model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) dapat 

meningkatkan  hasil belajar IPA pada siswa kelas 4 SD Negeri 1 Pojok 

semester 2 tahun pelajaran 2012/2013. 

3. Terdapat hubungan antara kerjasama dan hasil belajar IPA dalam 

penerapan model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) pada 

siswa kelas 4 SD Negeri 1 Pojok semester 2 tahun pelajaran 2012/2013. 

4. Penerapkan model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) 

sesuai standar proses yang diduga dapat meningkatkan kerjasama yaitu 

berpikir bersama (heads together), dalam langkah ini siswa saling 

membagikan ide, menyatukan pendapat, saling membantu untuk 

menyelasaikan tugas bersama. 
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5. Penerapan model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) sesuai 

standar proses yang diduga dapat meningkatkan hasil belajar yaitu pada 

eksplorasi siswa mencari informasi melalui guru dan buku sumber, 

elaborasi yaitu pada langkah berpikir bersama (heads together) dan 

menjawab pertanyaaan (answering), siswa menyatukan pendapat, saling 

membantu untuk menyelasaikan tugas bersama agar pada saat 

pemanggilan nomor siswa siap menyampaikan hasil diskusi dan menjawab 

pertanyaan. 

 


