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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas antara model 
pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan model pembelajaran konvensional metode ceramah 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 SDN Rowoboni 01 Kecamatan Banyubiru Semarang 
Semester II tahun 2014/2015.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen, desain Quasi Experimental 
Design.Variabel penelitian adalah model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan model 
pembelajaran konvensional metode ceramah. Subyek penelitian siswa kelas 4 SDN Rowoboni 

01 (kelas eksperimen) dan SDN Gunung Tumpeng (kelas kontrol). Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes dan non tes (observasi). Instrumen penelitian berupa butir soal, lembar 
observasi dan rubrik penilaian. Teknik analisis data menggunakan uji t dengan taraf 

signifikasi 0,05. 
Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan efektivitas penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan model pembelajaran konvensional metode ceramah 
terhadap hasil belajar IPA terbukti adanya hasil uji t  sebesar 1,062 dengan probabilitas 
signifikansi 0.294. 

 
Kata Kunci: Efektivitas, Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT, Model Pembelajaran 

Konvensional MetodeCeramah, Hasil Belajar IPA.  
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan menghendaki setiap insan manusia terutama kita yang sedang belajar 

mengenal dan memahami arti sebuah kehidupan adalah keberhasilan dalam mengasah nalar 

otak, itu semua bukan semata-mata hanya untuk pengetahuan saja melainkan untuk 

membentuk karakteristik jati diri dan lebih bisa mawas diri, memahami dan berusaha untuk 

menjaga dan merawat apa yang telah alam sediakan, selalu menggunakan nalar otak untuk 

bisa mawas diri, dan selalu tanggap terhadap apa yang sedang terjadi dalam lingkungan 

sekitar (Moh. Yamin 2012:72). Menurut Deddy Mulyasana (2011:5) dijelaskan tentang fungsi 

dan tujuan menurut pasal 1 dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 
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Tahun 2003. Pendidikan di Indonesia yang telah diatur dalam Pendidikan nasional berfungsi 

menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

anak bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif,  mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Keberhasilan untuk mencapai tujuan didalam pendidikan, pemerintahsecara resmi 

memberlakukan langkah program Wajib Belajar (Wajar) bagi seluruh warga negara 

Indonesia. Yang di atur pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. 

“Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib 
belajar. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib 

belajar  minimal pada jenjang dasar tanpa memungut biaya. Wajib belajar menjadi 
tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, pemerintah, 

pemerintah daerah dan masyarakat. (S isdiknas, 2010:18).” 

Sekolah apapun jenisnya memiliki pengaruh yang sama dalam menyesuaikan tujuan 

pendidikan yang mencerahkan dan mencerdaskan selama para siswa memiliki tingkat 

semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi dalam suatu pembelajaran, hal itu sangat tergantung 

pada kemampuan guru dalam mengingat dan menyampaikan bahan materi kepada siswa. 

Karena tujuan pendidikan yang utama memberikan dampak positif dan pengetahuan yang luas 

kepada siswa. 

Tujuan pembelajaran berkaitan erat dengan ketertarikan siswa terhadap proses 

pelaksanaan tugas seorang guru atau pengajar.Banyak aspek yang perlu guru ketahuai dan 

perlu diperhatikan, salah satu tugas guru adalah sebagai pengajar yang diharapkan dapat 

memilah suatu konsep dari model yang tepat agar pola pembelajaran yang diterapkan juga 

bervariatif dan membangun sehingga memberikan pengetahuan yang luas dan mampu 

menciptakan suasana kelas yang kondusif kemudian rasa yang nyaman bagi siswa di dalam 

mengikuti pembelajaran. Salah satunya yaitu melalui penggunaan model pembelajaran yang 

tepat dan diharapkan hasil belajar siswa dapat lebih meningkat.  

Siswa sebagai subjek pendidikan, dituntut supaya aktif dalam belajar mencari 

informasi dan mengeksplorasi sendiri atau secara berkelompok. Guru hanya berperan sebagai 

fasilitator dan pembimbing kearah pengoptimalan ilmu pengetahuan yang dipelajari. 

Diharapkan dalam proses pembelajaran siswa mampu mengemukakan pendapat sesuai 

dengan apa yang telah dipahami dan berinteraksi secara positif antara siswa denga n siswa 

maupun siswa dengan guru ketika mengalami kesulitan. Namun pada kenyataannya, pada 

proses pembelajaran aktivitas yang ditunjukkan siswa masih rendah. Siswa cenderung pasif 
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dan hanya menerima apa yang disampaikan guru tanpa bisa mengeluarkan pendapa t, bertanya, 

serta menjawab pertanyaan sehingga hasil belajar menjadi rendah.  

Materi yang dipelajari oleh peserta didik di sekolah dasar adalah ilmu pengetahuan 

alam. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam 

secara sistematis. IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-

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

(Depdiknas, 2006:486). 

Pembelajaran IPA seharusnya disampaikan dengan pendekatan, metode a tau model 

yang mencakup kesesuaian antara situasi belajar anak dengan situasi kehidupan nyata di 

masyarakat. Dengan menemukan ciri-ciri dari situasi yang berbeda-beda akan meningkatkan 

kemampuan menalar, berprakarsa, dan berpikir kreatif pada anak didik (Samantoa, 2011:5). 

Bila IPA diajarkan dengan cara yang tepat, maka IPA merupakan suatu pelajaran yang 

memberikan kesempatan berfikir kritis.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SD Negeri Rowoboni 01 Kecamatan Banyu 

Biru Kabupaten Semarang Kelas 4 pada mata pelajaran IPA ditemukan pembelajaran yang 

diberikan oleh guru masih belum optimal karena masih menggunakan model pembelajaran 

yang bersifat konvensional yang dalam penyampaian pembelajarannya menggunakan model 

ataumetode ceramah, tanya jawab, diskusi dan tugas. Penggunaan model ceramah membuat 

siswa menjadi pasif dan siswa belajar secara individual. Tidak sesuai dengan karakteristik 

cara belajar siswa yang beranekaragam. 

Guru harus mengubah model pembelajaran lama menggunakan model pembelajaran 

yang lebih bervariatif dan menyenangkan untuk digunakan dalam proses belajar mengajar 

terutama pada mata pelajaran IPA. Salah satu model pembelajaran yang berkembang saat ini 

adalah pembelajaran kooperatif. Menurut Roger (dalam Miftahul Huda 2014: 29) 

pembelajaran kooperatif merupakan aktivitas pembelajaran berkelompok yang diorganisir 

oleh satu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi secara 

sosial diantara kelompok-kelompok pembelajar yang di dalamnya setiap pembelajar 

bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan didorong untuk meningkatkan 

pembelajaran dari anggota-anggota yang lain didalam kelompok.  

Pembelajaran kooperatif mengkondisikan siswa untuk aktif dan saling memberi 

dukungan dalam kerja kelompok untuk menuntaskan materi masalah dalam belajar. Slavin 

dalam Wina (2011:242) mengemukakan dua alasan menggunakan pembelajaran kooperatif, 

pertama beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan pembelajaran kooperatif 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa sekaligus dapat meningkatkan kemampuan 
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hubungan sosial, menumbuhkan sikap menerima kekurangan diri dan orang lain, serta dapat 

meningkatkan harga diri. Kedua, pembelajaran kooperatif dapat merealisasikan kebutuhan 

siswa dalam belajar berfikir, memecahkan masalah, dan mengintegrasikan pengetahuan 

dengan ketrampilan.Beberapa variasi dalam pembelajaran kooperatif yaitu STAD (Student 

Team-Achievement Divisions), jigsaw, GI (Group Investigation), TGT (Team Games 

Tournamens), TPS (Think Pair Share) dan NHT (Numbered Heads Together). 

Menurut Miftahul (Huda 2014: 130) pada dasarnya NHTmerupakan varian dari diskusi 

kelompok. Teknik pelaksanaannya hampir sama dengan diskusi kelompok. Pertama-tama 

guru meminta siswa untuk duduk berkelompok-kelompok. Masing-masing anggota diberi 

nomor. Setelah selesai, guru memanggil nomor untuk mempresentasikan hasil diskusinya. 

Guru tidak memberitahu nomor berapa yang akan berpresentasi selanjutnya. Begitu 

seterusnya hingga semua nomor terpanggil. pemanggilan secara acak ini akan memastikan 

semua siswa benar-benar terlibat dalam diskusi tersebut.  

Berdasarkan hasil pengamatan selama PPL, pembelajaran yang diberikan oleh guru 

masih dirasa kurang membuat siswa antusias dan cenderung pasif, karena guru masih sering 

menggunakan metode konvensional atau ceramah, siswa seringkali dan enggan untuk 

mengeluarkan pendapat dan bertanya ketika mengalami kesulitan kepada guru, padahal secara 

garis besarnya tidak semua siswa dapat menerima dan mengerti pembelajran yang dibawakan 

oleh guru, akan tetapi guru menganggap para siswa sudah mengerti karena tidak ada 

pertanyaan atau tanggapan dari siswa, maka model pembelajaran yang menggunakan 

kerjasama ataupun kekompakan perlu untuk siswa dalam mengikuti pembelajaran karena 

ketika siswa menagalami kesulitan ataupun ingin bertukar pendapat, siswa dapat bertanya 

atau mengeluarkan pendapat kepada teman sepermainannya. Dari pengertian diatas peneliti 

bereksperimen dengan judul Efektivitas penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together (NHT) terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri 

Rowoboni 01 Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang Semester II Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

TUJUAN PENELITIAN 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan efektivitas 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan model pembelajaran konvensional ceramah 

terhadap peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas 4 SDN Rowoboni 01 Kecamatan 

Banyubiru Semarang semester II tahun  2014/2015. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

 IPA adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dengan 

melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori agar siswa mempunyai 

pengetahuan, gagasan dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar, yang diperoleh dari 

pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara lain penyelidikan, penyusuna n dan 

penyajian gagasan-gagasan. 

  

IPA Untuk Pembelajaran Sekolah Dasar 

 Pembelajaran IPA merupakan suatu kumpulan teori yang sistematis, penerapannya secara 

umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang melalui metode ilmiah seperti 

observasi dan eksperimen serta sikap ilmiah kemudian siswa juga tidak hanya belajar tentang 

alam melainkan dengan adanya petunjuk bahwa sebagai umat manusia tentulah agar selalu 

ingat kepada Tuhan yang menciptakan alam beserta isinya.  

 

Tujuan Pendidikan IPA Untuk SD 

 Tujuan pembelajaran IPA adalah agar siswa memiliki sikap ilmiah, menerapkan 

metode atau model ilmiah untuk memecahkan berbagai permasalahan, serta untuk 

meningkatkan keimanan dan mewujudkan rasa syukur kepada Tuhan atas keindahan alam 

yang telah Tuhan berikan. Perlu dikembangkan suatu model atau metode pembelajaran IPA 

yang melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran untuk menemukan atau 

menerapkan sendiri ide- idenya dan menumbuhkan kemampuan berfikir, bekerja, dan bersikap 

ilmiah serta mengkomunikasikan sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu, 

penggunaan metode atau model dalam pembelajaran IPA harus menekankan pada pemberian 

pengalaman belajar secara langsung pada siswa.  

 

Ruang Lingkup Pembelajaran IPA 

  Ruang lingkup bahan kajian IPA di SD secara umum meliputi dua aspek yaitu kerja 

ilmiah dan pemahaman konsep (Depdiknas, 2006:148). Lingkup kerja ilmiah melip uti 

kegiatan penyelidikan, berkomunikasi ilmiah, pengembangan kreativitas, pemecahan 

masalah, sikap, dan nilai ilmiah. Secara terperinci lingkup materi yang terdapat dalam 

Kurikulum KTSP adalah: 

a. Makhluk hidup dan proses kehidupannya, yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan 

interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan.  
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b. Benda atau materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat dan gas.  

c. Energi dan perubahaannya 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.  

Adapun ruang lingkup bahan kajian IPA di SD menurut BSNP (2006:485) meliputi 

aspek-aspek: 

a. Mahkluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan interaksinya 

dengan lingkungan, serta kesehatan.  

b. Benda/ materi, sifat-sifat dan kegunaannya 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: tata surya, dan benda-benda langit lainnya.  

Pencapaian keberhasilan peserta didik ditentukan dengan standar minimal yang harus 

dicapai yakni dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) untuk masing-

masing mata pelajaran dan masing-masing kelas serta masing-masing semester. SK dan KD 

mata pelajaran IPA untuk kelas 4 semester genap, secara rinci disajikan melalui tabel 2.1 di 

halaman berikut ini. 

Tabel 2.1 
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPA Kelas 4 Semester Genap 

 
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Memahami gaya dapat 
mengubah gerak dan 

atau bentuk suatu 
benda 

7.1 Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya (dorongan 

atau tarikan) dapat mengubah gerak suatu benda  

7.2 Menyimpulkan  hasil percobaan bahwa gaya (dorongan 

atau tarikan) dapat mengubah bentuk suatu benda. 

2. Memahami berbagai 

bentuk energi dan cara 
penggunaannya dalam 
kehidupan sehari-hari 

 

 
 
 

8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat 

di lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya  

8.2 Menjelaskan berbagai energi alternatif dan cara 
penggunaannya . 

8.3 Membuat suatu karya/ model untuk menunjukkan 
perubahan energi gerak akibat pengaruh udara, misalnya 

roket dari kertas/ baling-baling/ pesawat kertas/ parasut  

8.4 Menjelaskan perubahan energi bunyi melalui 
penggunaan alat musik  

3. Memahami Perubahan 
Kenampakan 
Permukaan Bumi dan 

Benda langit 

9.1 Mendeskripsikan perubahan kenampakan bumi  

9.2 Mendeskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi 
dari hari ke hari  
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4. Memahami Perubahan 

Lingkungan Fisik dan 
Pengaruhnya Terhadap 
Daratan 

 

 
 

10.1 Mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan 

lingkungan fisik (angin, hujan, cahaya, matahari, dan 
gelombang air laut) 

10.2 Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik 

terhadap daratan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor)   

10.3 Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan 

lingkungan (erosi, abrasi, banjir, dan longsor)  

5. Memahami hubungan 
antara sumber daya 
alam dengan 

lingkungan, teknologi 
dan masyarakat 

11.1 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam 
dengan lingkungan  

11.2 Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam 

dengan teknologi yang digunakan  

11.3 Menjelaskan dampak pengambilan bahan alam 

terhadap pelestarian lingkungan   

(Permendiknas No. 22 Tahun 2006) 

 
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT)   

 Model pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah suatu model pembelajaran diskusi 

kelompok dengan  memanggil nomor siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi.  

 

Manfaat Pembelajaran Kooperatif  Tipe NHT 

Ada beberapa manfaat pada model pembelajaran kooperatif tipe NHT terhadap siswa 

yang hasil belajar rendah yang dikemukakan oleh Ibrahim (2000: 18), antara lain:  

1. Rasa harga diri menjadi lebih tinggi 

2. Memperbaiki kehadiran 

3. Penerimaan terhadap individu menjadi lebih besar 

4. Perilaku mengganggu menjadi lebih kecil 

5. Konflik antara pribadi berkurang 

6. Pemahaman yang lebih mendalam 

7. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi 

8. Hasil belajar lebih tinggi 

9. Nilai-nilai kerja sama antar siswa lebih teruji 

 

Langkah-langkah Model Pembelajaran NHT  

 Secara umum langkah dalam metode pembelajaran yaitu:  

1. Membentuk kelompok @ 4 siswa.  

2. Menerima pertanyaan dari guru.  
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3. Mendiskusikan jawaban dalam kelompok. 

4. Guru memanggil salah satu nomor untuk mempresentasikan hasil diskusinya.  

5. Siswa lain memberi tanggapan dari kelompok yang lain. 

6. Kemudian guru memanggil nomor lain.  

7. Guru bersama siswa menyimpulkan dan mengerjakan tes formatif  

 

Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran NHT 

  Menurut Iif Khoiru Ahmadi, dkk (2011: 59-60) dalam menggunakan model 

pembelajaran tipe NHT ada beberapa kelebihan dan kelemahan. NHT memiliki beberapa 

kelebihan antara lain: 

1. Setiap siswa menjadi siap semua. 

2. Dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh. 

3. Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai/tutor  sebaya.  

4. Melatih siswa untuk dapat bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain.  

5. Memupuk rasa kebersamaan. 

6. Membuat siswa menjadi terbiasa dengan perbedaan.  

  Selain memiliki kelebihan tersebut, dalam menggunakan metode NHT terdapat 

beberapa kelemahan yang harus diperhatikan, hal ini dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang 

tidak diinginkan dalam pembelajaran, antara lain:  

1. Siswa yang sudah terbiasa dengan cara konvensional akan sedikit kewalahan.  

2. Kemungkinan nomor yang dipanggil akan dipanggil lagi.  

3. Guru harus bisa memfasilitasi siswa. 

4. Tidak semua mendapat giliran. 

   

Model Pembelajaran Konvensional 

Menurut Nurhadi (2009) metode konvensional terlihat pada proses siswa menerima 

informasi secara pasif, siswa belajar secara individual, hadiah atau penghargaan untuk 

perilaku baik adalah pujian atau nilai angka pada rapor saja, pembelajaran tidak 

memperhatikan pengalaman siswa dan hasil belajar hanya diukur dengan tes.  

 

Metode Ceramah 

Deni Kurniawan (2014: 42) mengemukakan bahwa metode ceramah yaitu penuturan 

bahasa/ materi pelajaran secara lisan oleh guru kepada sekelompok siswa. Ceramah akan 



9 
 

efektif jika dipersiapkan secara matang, dilakukan secara sistematis dan menggunakan alat 

bantu/media tertentu.  

 

Langkah-langakah Metode Ceramah 

 Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tentang langkah- langkah model  pembelajaran  

konvensional metode ceramah dapat disimpulkan bahwa secara umum  langkah dalam metode 

pembelajaran yaitu: 

1. Guru menyampaikan tujuan materi ceramah 

2. Penyajian materi pembelajaran 

3. Pembandingan materi pembelajaran. 

4. Membuat kesimpulan materi pembelajaran 

 

Kelebihan Dan Kekurangan Dari Metode Ceramah 

Kelebihan dari metode ceramah yang berkaitan dengan cara yang disampaikan oleh 

guru yaitu:  

a. Guru mudah menguasai kelas, artinya guru tidak perlu menggunakan nada intonasi 

swara yang berlebihan cukup dengan bahasa yang halus.  

b. Mudah mengorganisasikan tempat duduk/kelas, 

c. Dapat diikuti oleh jumlah siswayang besar,  

d. Mudah mempersiapkan dan melaksanakannya,  

e. Guru mudah menjelaskan pelajaran dengan baik.  

Kelemahan metode ceramah:  pertama mudah menjadi verbalisme (pengertian kata-

kata), kemudian yang visual menjadi rugi, yang auditif (mendengar) yang besar menerimanya, 

selanjutnya bila selalu digunakan dan terlalu lama dan membosankan, dan guru 

menyimpulkan bahwa siswa mengerti dan tertarik pada ceramahnya, ini sukar sekali, terakhir 

menyebabkan siswa menjadi pasif.  

 

Hasil Belajar 

 Hasil belajar adalah kemampuan yang didapat oleh siswa setelah mengalami 

pembelajaran di kelas yang mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Hasil belajar 

digunakan guru sebagai ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. 

pengukuran memiliki arti suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara membandingkan sesuatu 

dengan satuan ukuran tertentu sehingga data yang dihasilkan adalah data kuantitatif atau data 

angka. Untuk menetapkan angka dalam pengukuran, perlu sebuah alat ukur yang disebut 
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dengan instrumen. Dalam dunia pendidikan instrumen yang sering digunakan untuk 

mengukur kemampuan siswa seperti tes, lembar observasi, panduan wawancara, skala sikap 

dan angket. 

 

Teknik Mengukur Hasil Belajar 

1. Tes 

  Tes adalah sejumlah pertanyaan atau soal-soal yang harus dijawab, dilakukan dalam 

waktu tertentu dan memiliki tujuan tertentu guna mengukur kemampuan seseorang.  

Tes sangat bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Menurut Endang Poerwanti, dkk 

(2008:4-5) terdapat lima jenis-jenis tes, salah satunya adalah jenis tes berdasarkan bentuk 

jawabannya, yaitu: 

a. Tes esei (Essay-type test) 

 Tes bentuk uraian adalah tes yang menuntut siswa mengorganisasikan gagasan-gagasan 

tentang apa yang telah dipelajarinya dengan cara mengemukakannya dalam bentuk tulisan. 

b. Tes jawaban pendek 

 Tes bisa digolongkan ke dalam tes jawaban pendek jika peserta tes diminta menuangkan 

jawabannya bukan dalam bentuk esei, tetapi memberikan jawaban-jawaban pendek, dalam 

bentuk rangkaian kata-kata pendek, kata-kata lepas, maupun angka-angka. 

c. Tes objektif 

 Tes objektif adalah tes yang keseluruhan informasi yang diperlukan untuk menjawab tes 

telah tersedia. 

 

2. Non Tes 

 Teknik nontes sangat penting dalam mengakses peserta didik pada ranah afektif dan 

psikomotor, berbeda dengan teknik tes yang lebih menekankan pada aspek kognitif. Ada  

beberapa macam teknik non tes, yaitu: unjuk kerja (performance), penugasan (proyect), tugas 

individu, tugas kelompok, laporan, dan portofolio. Alat yang dipergunakan untuk me ngukur 

ketercapaian tujuan pembelajaran dinamakan dengan alat ukur atau instrumen.  

  Dalam membuat alat ukur yang akan digunakan haruslah membuat kisi-kisi. Kisi-kisi 

adalah format atau matriks pemetaan soal yang menggambarkan distribusi item untuk 

berbagai topik atau pokok bahasan berdasarkan kompetensi dasar, indikator dan jenjang 

kemampuan tertentu. Penyusunan kisi-kisi ini digunakan untuk pedoman menyusun atau 

menulis soal menjadi perangkat tes. Adapun kisi-kisi tersebut didalamnya meliputi: 

1. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar  
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2. Indikator 

3. Proses berfikir (C1 (ingatan), C2 (pemahaman), C3 (penerapan), C4 (analisis), C5 

(evaluasi), C6 (kreasi)) 

4. Tingkat kesukaran soal (rendah, sedang, tinggi)  

5. Bentuk instrumen  

 

Penelitian yang Relevan 

 Penelitian yang dilakukan oleh Petrus (2011) berangkat dari kenyataan bahwa dalam 

pembelajaran IPA, guru belum menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dalam 

membelajarkan IPA kepada siswa. Akibatnya, hasil belajar IPA siswa kelas IV menjadi 

rendah, dengan nilai rata-rata pada hasil belajar pretest yaitu 65.7. Karena itu, tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui tingkat keefektifan penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV SD 

Mangunsari 01, Salatiga semester II tahun pelajaran 2011/2012. Subyek yang dijadikan 

sebagai kelompok eksperimen dalam penelitian adalah siswa kelas IV SDN Mangunsari 01 

Salatiga, dan subyek yang dijadikan sebagai kelompok kontrol dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas IV SDN Dukuh 01 Salatiga. Untuk mengujikan kefektifan model pembelajaran 

kooperatif ini, peneliti menggunakan jenis penelitian eksperimen yaitu eksperimen semu, 

dimana asumsinya adalah bahwa baik kelompok eksperimen maupun kelompok control 

memiliki kemampuan kognitif yang sama. Sebelum diberikan perlakuan dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT, maupun pembelajaran konvensional, kedua kelompok 

diberikan pretest, setelah itu kedua kelompok diberikan perlakuan; dan setelahnya kedua 

kelompok diberikan posttest. Hasil dari posttest inilah yang dibandingkan, untuk melihat 

apakah model pembelajaran kooperatif tip NHT efektif dalam meningkatkan hasil belajar IPA 

siswa kelas IV SDN Mangunsari 01 Salatiga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa thitung 

pada kelompok eksperimen adalah 9.100 dengan standar deviasi 77 dan perbedaan rata-rata 

17. 045 dengan signifikansi 0.000. Hasil belajar pada kelompok kontrol, diketahui bahwa 

thitung 9.036 dengan standar deviasi 65.08 dan perbedaan rata-rata 17.045. Dengan acuan 

pada hasil penghitungan di atas, dimana signifikansi 2 tailed adalah 0.000 atau lebih kecil dari 

0.05, maka hipotesis yang menyatakan terdapat keefektifan penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV Sekolah Dasar 

Mangunsari 01 Salatiga semester II tahun pelajaran 2011/2012 diterima, dan hipotesis yang 

menyatakan tidak terdapat keefektifan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV Sekolah Dasar Mangunsari 01 Salatiga 
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semester II tahun pelajaran 2011/2012 ditolak. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan 

bahwa penerapan pembelajaran kooperatif tipe NHT efektif dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas IV SDN Mangunsari 01 Salatiga tahun pelajaran 2011/2012. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini eksperimen dengan tipe Quasi 

Experimental Design. 

Subjek Penelitian 

Nama Sekolah 
Jumlah 

Subyek 

Jenis Kelamin Kelas 

Penelitian Perem puan Laki-laki 

SD Rowoboni 01 24 9 15 Eksperimen 

SD Gunung Tumpeng 02 26 8 18 Kontrol 

Jumlah 50 17 33  

 

Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas yaitu model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dan model pembelajaran konvensional metode ceramah, 

dan variabel terikatnya yaitu hasil belajar.  

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

teknik observasi dan tes. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

UJI VALIDITAS DAN UJI RELIABILITAS 

Kelas Cronbach's Alpha N of Items 

PRETEST .953 50 

POSTTEST .955 50 
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UJI TINGKAT KESUKARAN SOAL 

Distribusi Tingkat Kesukaran Instrumen Pretest 

Nomor Instrumen P (%) TK 

4, 7, 20,23,24,31,33,37,38,39,40 27,5 % 0 - 0,30 Sukar 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19,25,26,27,28,29,30,36 

47,5% 0,31 – 0,70 Sedang 

1, 2, 3, 5, 6, 8,22,32,34,35 25% 
0,71 – 1,00 

Mudah 

Jumlah Instrumen 100% 

 

Distribusi Tingkat Kesukaran Instrumen Posttest 

Nomor Instrumen P (%) TK 

4, 7, 12,21,22,23,24,38,39 22,5% 0 - 0,30 Sukar 

9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20,25,26,27,29,29,30,36,37,40 
47,5% 0,31 – 0,70 Sedang 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10,31,32,33,34,35 30% 0,71 – 1,00 
Mudah 

Jumlah Instrumen 100% 

 

UJI NORMALITAS 

PRETEST 
Kolmogorov-Smirnov

a
 

Statistic Df Sig. 

SDN ROWOBONI 01 .159 24 .120 
SDN GUNUNG TUMPENG .153 24 .154 

 

POSTTEST 
Kolmogorov-Smirnov

a
 

Statistic df Sig. 

SDN Rowoboni 01 .179 24 .054 
SDN Gunung Tumpeng .149 24 .179 

GRAFIK NORMALITAS PRETEST 

 

GRAFIK NORMALITAS POSTTEST 
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UJI HOMOGENITAS 

Hasil Uji Homogenitas Data Prettest 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.304 1 48 .584 

 

Hasil Uji Homogenitas Data Posttest. 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.020 1 48 .889 

 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Data yang terkumpul dari hasil pretest dan posttest pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dilakukan pengujian perbedaan rata-rata. Untuk menguji perbedaan rata-rata 

menggunakan uji t dengan dibantu SPSS for window version 22.0. Uji t dilakukan untuk 

mengetahui perbedaan nilai rata-rata kelas eksperimen dan nilai rata-rata kelas kontrol, 

sehingga dapat diketahui adanya perbedaan efektifitas antara model pembelajaran NHT dan 

metode ceramah pada pembelajara. Jika t yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t 

jenis independent sample t-test, yaitu untuk membandingkan dua kelompok mean  dari dua 

sampel yang berbeda.  

Pengambilan keputusan hipotesis berdasarkan signifikasi adalah sebagai berikut: 

Apabila sig. > 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak berarti tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara model pembelajaran NHT (kelas eksperimen) dan metode ceramah (kelas 

kontrol) pada hasil belajar IPA. Apabila sig < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima dengan 

demikian terdapat perbedaan signifikan antara hasil belajar IPA siswa kelas IV dengan model 

pembelajaran tipe NHT (kelas eksperimen) dan siswa yang mengikuti pembelajaran dengan 

metode ceramah (kelas kontrol).  

H0 : μ1 = μ2 artinya tidak terdapat perbedaan efektifitas yang signifikan antara model 

pembelajaran NHT (kelas eksperimen) dan model pembelajaran metode ceramah 
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(kelas kontrol) ditinjau dari hasil belajar IPA kelas 4 SDN Rowoboni 01 semester 2 

tahun 2014/2015 

Ha : μ1 ≠ μ2 artinya terdapat perbedaan efektivitas yang signifikan antara model 

pembelajaran NHT dan model pembelajaran metode ceramah ditinjau dari hasil 

belajar IPA kelas 4 SDN Gunung Tumpeng 02 semester 2 tahun 2014/2015 

 

DATA ANALISIS HASIL BELAJAR 

Hasil Analisis Deskriptif Skor Hasil Belajar Prettest Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol  

 N Mean Std. Deviation Std. Error Minimum Maximum 

eksperimen 24 72.71 9.086 1.855 60 95 
Kontrol 26 70.00 8.944 1.754 55 85 
Total 50 71.30 9.024 1.276 55 95 

 

Hasil Analisis Deskriptif Skor Hasil Belajar Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol  

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error Minimum Maximum 

Eksperimen 24 75.42 8.958 1.829 55 95 
Kontrol 26 74.42 9.091 1.783 55 90 
Total 50 74.90 8.949 1.266 55 95 

UJI T 

Hasil Uji t-Test Data Prettest dan Posttest 
Independent Samples Test 

 Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pretest 

Equal 
variances 
assumed 

.304 .584 .389 48 .699 .994 2.556 -4.145 6.132 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  
.389 47.785 .699 .994 2.554 -4.142 6.129 

posttest 

Equal 
variances 
assumed 

.020 .889 1.062 48 .294 2.708 2.551 -2.421 7.838 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  
1.061 47.548 .294 2.708 2.553 -2.426 7.842 
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Berdasakan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil analisis uji t hasil belajar 

pada kolom F test (Levenes Test) diatas bernilai ,020  dan dengan nilai signifikannya (> 0,05). 

Sedangkan diketahui bahwa nilai t sebesar 1,062 dengan probalitas signifikan (> 0,05) 

Artinya bahwa perlakuan yang diberikan pada kelas eksperimen dengan menggunakan model 

NHT ternyata terdapat perbedaan efektivitas antara model NHT dan metode ceramah terhadap 

hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA  Siswa Kelas IV SDN Rowoboni 01 dan 

SDN Gunung Tumpeng 02 semester II tahun 2014/2015.  

Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini diawali dengan memberi pretest pada siswa kelas 4 SDN Rowoboni 01, 

Kecamatan Banyubiru, Semarang sebagai kelas (eksperimen) dan  kelas 4 SDN Gunung 

Tumpeng 02, Kecamatan Suruh, Semarang sebagai (kelas kontrol). Setelah dilakukan 

pembelajaran pada kedua kelas tersebut, kemudian kedua kelas diberikan tes formatif posttest, 

yang nantinya data hasil tes formatif posttest tersebut digunakan untuk kepentingan analisa 

serta pengujian hipotesis yang akan dilakukan peneleti selanjutnya. 

Dalam kegiatan pembelajaran, dengan KD menjelaskan hubungan antara sumber daya 

alam dengan lingkungan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT terlihat 

bahwa skor hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 01 Rowoboni, Kecamatan Banyubiru, 

Semarang sebagi kelas eksperimen dan SDN Gunung Tumpeng, Kecamatan Suruh, Semarang 

sebagai kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran dengan metode konvensional.  

Penilaian hasil belajar IPA kelas IV pada kelas eksperimen di SDN Rowoboni 01 

Kecamatan Banyubiru Semarang dari 24 siswa yang termasuk kategori tidak tuntas berjumlah 

8 siswa dan siswa yang termasuk kategori tuntas berjumlah 16 siswa. Pada kelas eksperimen  

hasil tes memperoleh skor maksimal 95 sedangkan skor minimal 55 dengan rata-rata 75,42 

dan standar deviasi 8,958.  

Penilaian hasil belajar pada kelas kontrol di SDN Gunung Tumpeng Kecamatan  Suruh 

Semarang yaitu dari 26 siswa yang termasuk kategori tidak tuntas berjumlah 10 siswa dan 

siswa yang termasuk kategori tuntas berjumlah 16 siswa. Pada kelas kontrol hasil tes 

memperoleh skor maksimal 90 sedangkan skor minimal 55 dengan rata-rata 70 dan standar 

deviasi 8,944. 

Siswa yang sudah tuntas dari KKM jauh lebih banyak, hal ini terjadi karena dilakukan 

setelah siswa mendapat perlakuan dengan belajar menggunakan model  pembelajaran 

kooperatif tipe NHT sehingga siswa jauh lebih mudah memahami materi serta dapat 

mengerjakan tes formatif dengan baik. 
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Berdasarkan hasil perhitungan uji t, dapat dilihat bahwa hasil belajar kelas IV pada mata 

pelajaran IPA dengan materi Sumber Daya Alam KD menjelaskan hubungan antara sumber 

daya alam dengan lingkungan. Dapat dilihat hasil belajar kelas kontro l dengan menggunakan 

model konvensional metode ceramah lebih rendah dari pada hasil belajar kelas eksperimen 

yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT hal ini ditunjukan dengan hasil 

rata-rata kelas kontrol 70 lebih rendah dari rata-rata hasil belajar kelas eksperimen yaitu 

75,42. Artinya hasil belajar kelas eksperimen lebih baik daripada hasil belajar kelas kontrol. 

Dari perbandingan nilai t hitung dapat dilihat bahwa nilai t hitung sebesar 1.062 dengan taraf 

signifikasi 0,294>0,05. Yang berarti bahwa perlakuan yang diberikan pada kelas eksperimen 

yaitu model pembelajaran kooperatif tipe NHT efektif terhadap hasil belajar siswa. Dengan 

demikian, maka rumusan hipotesis yang menyatakan ada efektifitas penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT terhadap hasil belajar IPA siswa kelas IV di SDN 

Rowoboni 01 Kecamatan Banyubiru, Semarang semester II 2014/2015. diterima  

Hasil penelitian senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Petrus (2011) berangkat 

dari kenyataan bahwa dalam pembelajaran IPA, guru belum menggunakan metode 

pembelajaran yang bervariasi dalam membelajarkan IPA kepada siswa. Akibatnya, hasil 

belajar IPA siswa kelas IV menjadi rendah, dengan nilai rata-rata pada hasil belajar pretest 

yaitu 65.7. Karena itu, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui 

tingkat keefektifan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dalam meningkatkan 

hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Mangunsari 01, Salatiga semester II tahun pelajaran 

2011/2012. Subyek yang dijadikan sebagai kelompok eksperimen dalam penelitian adalah 

siswa kelas IV SDN Mangunsari 01 Salatiga, dan subyek yang dijadikan sebagai kelompok 

kontrol dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN Dukuh 01 Salatiga. Untuk 

mengujikan kefektifan model pembelajaran kooperatif ini, peneliti menggunakan jenis 

penelitian eksperimen yaitu eksperimen semu, dimana asumsinya adalah bahwa baik 

kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol memiliki kemampuan kognitif yang sama.  

Berdasarkan uraian dan perolehan hasil pengujian hipotesis disimpulkan bahwa terdapat 

efektivitas penggunaan antara model pembelajaran dengan model NHT dan Metode ceramah. 

Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan efektivitas penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dan model pembelajaran konvensional metode ceramah terhadap hasil 

belajar IPA terbukti. Hal ini ditunjukkan dengan adanya hasil uji t-test sebesar 1,062>0,05 

dengan probabilitas signifikansi 0.294>0,05.  
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KESIMPULAN 

Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan 

efektivitas penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan model pembelajaran 

konvensional metode ceramah terhadap hasil belajar IPA terbukti. Hal ini ditunjukkan dengan 

adanya hasil uji t-test sebesar 1,062>0,05 dengan probabilitas signifikansi 0.294>0,05. 

 

Saran 

Bagi Guru  

Guru disarankan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT, karena model 

pembelajaran ini dapat lebih melibatkan keaktifan siswa  pada mata pelajaran IPA maupun 

mata pelajaran lain dibandingkan model pembelajaran konvensional metode ceramah.  

Bagi Peserta didik 

Peserta didik haruslah lebih semangat dalam pembelajaran yang diberikan oleh guru, 

karena melalui model pembelajaran kooperatif tipe NHT, siswa lebih  bisa berkomunikasi 

langsung dengan teman sebangku ataupun guru. 
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