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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

  

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam 

IPA dalam pendidikan dikenal dengan sains, dan sains berasal dari bahasa 

latin yaitu scientia yang berarti ”saya tahu”. Dan dalam bahasa Inggris sains 

berasal dari kata science yang berarti pengetahuan. IPA dipandang sebagai proses, 

sebagai produk, dan sebagai prosedur, sebagai proses diartikan kegiatan ilmiah 

untuk menyempurnakan pengetahuan tentang alam maupun menemukan 

pengetahuan baru. Sebagai produk diartikan sebagai hasil proses yang berupa 

pengetahuan, diajarkan dalam sekolah atau di luar sekolah ataupun bahan bacaan 

untuk penyebaran pengetahuan. Sebagai prosedur adalah metodologi atau cara 

yang digunakan untuk mengetahui sesuatu yang lazim disebut metode ilmiah. 

Menurut Nokes (dalam Abdullah, 2013 : 18) menyatakan bahwa IPA (Ilmu 

Pengetahuan Alam) ialah pengetahuan teoritis yang diperoleh dengan metode 

khusus.  

Menurut H.W. Fowler (dalam Trianto, 2013 : 136) IPA merupakan ilmu 

yang sistematis yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan 

didasarkan terutama atas pengamatan dan induksi. 

Wahyana dalam Trianto (2012:136) IPA merupakan suatu kumpulan 

pengetahuan yang sistematis dan terbatas pada gejala-gejala alam. 

Perkembangannya ditandai oleh adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah. 

Dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, dijelaskan 

bahwa Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan 

yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa IPA  adalah suatu 

pengetahuan yang dilakukan dengan melakukan observasi eksperimen, 

penyusunan teori, penyimpulan, dan seterusnya dan mengkaitkannya dengan cara 
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satu dan lainnya. Cara untuk mendapatkan ilmu secara demikian terkenal dengan 

nama metode ilmiah. metode ilmiah merupakan suatu cara yang logis untuk 

memecahkan suatu masalah tertentu. 

2.1.1.1 Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Adapun tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar dalam Badan Nasional 

Standar Pendidikan (Susanto, 2013: 171), dimaksudkan untuk: 

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 positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling memengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat. 

4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah, dan membuat keputusan. 

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta 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. 

Dalam kurikulim 2013, tujuan Mata Pelajaran IPA istilahnya diganti 

dengan kompetensi yang harus dimiliki. Kompetensi yang dimaksudkan : 

1. Kelas 1-2 

a. Menunjukkan rasa ingin tahu, jujur, kritis, disiplin dan logis dalam IPA 

b. Mengajukan pertanyaan tentang alam sekitar 

c. Pengamatan menggunakan panca indra terhadap suatu objek IPA  

d. Menyampaikan hasil pengamatan dengan menggunakan bahasa yang jelas 

2. Kelas 3-4 

a. Menulis dan menyajikan hasil pengamatan secara sederhana 

b. Menyampaikan hasil pengamatan secara lisan dan tulis secara sederhana 
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c. Mendeskripsikan konsep IPA yang diperoleh dari hasil pengamatan 

3. Kelas 5-6 

a. Menyajikan hasil pengamatan dalam bentuk tabel atau grafik 

b. Membuat kesimpulan dari hasil pengamatan secara sederhana 

c. Menjelaskan konsep dan prinsip IPA 

2.1.1.2 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPA 

Pembelajaran IPA di SD/MI menekankan pada pemberian pengalaman 

belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan 

proses dan sikap ilmiah. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

IPA di SD/MI merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai 

oleh siswa dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan 

pendidikan.  Pencapaian SK dan KD didasarkan pada pemberdayaan siswa untuk 

membangun kemampuan, bekerja ilmiah. Dalam penelitian ini standar kompetensi 

yang akan digunakan adalah sebagai berikut 

Tabel 1 

  Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

7.   Memahami perubahan yang terjadi 

didalam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber energi 

7.6  Mengidentifikasi peristiwa alam 

yang terjadi di Indonesia dan 

dampaknya bagi makhluk hidup 

dan lingkungan 

 

2.1.2 Model Pembelajaran NHT dan Jigsaw 

2.1.2.1 Pengertian Model Pembelajaran NHT 

Dari sekian banyak model pembelajaran yang telah ada, salah satunya 

adalah model pembelajaran kooperatif tipe NHT, dikembangkan oleh Spenser 

Kagan (1992). Menurut Aris Shoimin (2013 : 108) NHT merupakan suatu model 

pembelajaran berkelompok yang setiap anggota kelompoknya bertanggung jawab 

atas tugas kelompoknya, sehingga tidak ada pemisahan antara siswa yang satu 

dengan siswa yang lain dalam satu kelompok untuk saling memberi dan menerima 

antara satu dengan yang lainnya. 
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Sedangkan M. Hosnan (2014:252) pembelajaran kooperatif tipe NHT 

merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan pada sruktur 

khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki 

tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik. 

Berdasarkan pengertian model NHT yang telah dikemukakan peneliti 

menyimpulkan pengertian NHT adalah suatu model pembelajaran berkelompok 

dimana masing-masing anggotanya memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri, 

yang menekankan pada suatu struktur untuk mempengaruhi pola interaksi 

sehingga tingkat penguasaan akademik akan meningkat.  

2.1.2.2 Kelebihan dan Kelemahan Model NHT 

a. Kelebihan Model Pembelajaran NHT 

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

pembelajaran tipe NHT ada 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. 

Menurut Aris Shoimin (2013 : 108), NHT memiliki kelebihan, yaitu : 

1. Setiap murid menjadi siap. 

2. Dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh. 

3. Murid yang pandai dapat mengajari murid yang kurang pandai. 

4. Terjadi interaksi secara intens antar siswa dalam menjawab soal. 

5. Tidak ada murid yang mendominasi dalam kelompok karena ada nomor yang 

membatasi. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kelebihan model NHT adalah siswa menjadi 

siap dan bersungguh-sungguh dalam diskusi, interaksi antara murid yang pandai 

dan murid yang kurang pandai menjadi intens dan tidak ada murid yang 

mendominasi, serta dapat memupuk rasa kebersamaan. 
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b. Kelemahan Model Pembelajaran NHT 

Adapun kelemahan model pembelajaran NHT yang dikemukakan Iif Khoiru 

Ahmadi, dkk (2011: 60), yaitu sebagai berikut: 

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. 

Sedangkan kelemahan NHT menurut Aris Shoimin (2014:109) adalah 

sebagai berikut: 

1. Tidak terlalu cocok diterapkan dalam jumlah siswa banyak karena 

membutuhkan waktu yang lama. 

2. Tidak semua anggota dipanggil oleh guru karena kemungkinan waktu yang 

terbatas. 

Dapat disimpulkan bahwa kelemahan model NHT adalah lebih banyak 

membutuhkan waktu, dan tidak semua siswa dalam jumlah besar akan dipanggil 

untuk menyesuaikan waktu, dan siswa yang belum terbiasa akan merasa 

kewalahan. 

2.1.2.3 Langkah-langkah Model Pembelajaran NHT 

Menurut Kokom Komalasari (2012:62-63), menjelaskan langkah-langkah 

kegiatan menggunakan model pembelajaran NHT yaitu sebagai berikut: 

1. Siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat 

nomor. 

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

3. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan setiap anggota 

kelompok dapat mengerjakannya/mengetahui jawabannya. 

4. Guru memanggil salah satu nomor siswa dan nomor yang dipanggil 

melaporkan hasil kerja sama mereka. 

5. Tanggapan dari teman lain, kemudian guru menunjuk nomor yang lain. 

6. Kesimpulan. 

Menurut Ibrahim dalam Hosnan (2014) pembelajaran NHT terdiri atas 

beberapa tahap : 
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1. Persiapan  

Pada tahap persiapan ini hal yang dilakukan guru adalah membuat rancangan 

pembelajaran dengan membuat skenario pembelajaran, LKS yang sesuai 

dengan model NHT. 

2. Pembentukan kelompok. 

Pembentukan kelompok disesuaikan dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT. Guru membagi para siswa menjadi beberapa kelompok yang 

beranggotakan 3-5 orang siswa. Guru memberi nomor kepada setiap siswa 

dalam kelompok dan nama kelompok yang berbeda. Kelompok yang dibentuk 

merupakan campuran yang ditinjau dari latar belakang sosial, ras suku, jenis 

kelamin, dan kemampuanbelajar. Selain itu dalam pembentukan kelompok 

digunakan nilai tes awal (pre-test) sebagai dasar dalam menentukan masing-

masing kelompok. 

3. Persiapan buku dan bahan sebagai acuan  

Dalam pembentukan kelompok, tiap kelompok harus memilikibuku paket atau 

buku panduan agar mempermudah siswa dalam menyelesaikan LKS atau 

masalah yang diberikan oleh guru. 

4. Diskusi masalah 

Dalam kerja kelompok, guru membagikan LKS kepada setiap siswa sebagai 

bahan yang akan dipelajari. Setiap siswa berpikir bersama untuk 

menggambarkan dan meyakinkan bahwa tiap orang mengetahui jawaban dari 

pertanyaan yang telah ada dalam LKS atau pertanyaan yang telah diberikan 

oleh guru. Pertanyaan dapat bervariasi, dari yang bersifat spesifik sampai 

yang bersifat umum. 

5. Memanggil nomor anggota atau pemberian jawaban 

Dalam tahap ini, guru menyebut satu nomor dan para siswa dari tiap 

kelompok dengan nomor yang sama mengangkat tangan dan menyiapkan 

jawaban kepada siswa dikelas. 

6. Memberi kesimpulan 

Guru bersama siswa menyimpulkan jawaban akhir dari semua pertanyaan 

yang berhubungan dengan materi yang disajikan. 
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Menurut pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa langkah-

langkah model pembelajaran NHT adalah menyampaikan materi, pembagian 

kelompok, persiapan, diskusi,pemberian jawaban, dan yang terakhir adalah 

kesimpulan. 

2.1.2.4 Sintak Penerapan Model Pembelajaran NHT Dalam Mata Pelajaran 

IPA Berdasarkan Standar Proses. 

Tabel 2 

Sintak Model NHT Sesuai Standar Proses 

Sintak NHT 

Langkah-

langkah dalam 

Standar Proses 

Peran Guru Peran Siswa 

Tahap 1 

Persiapan / 

pemberian 

stimulus 

Kegiatan Awal  1. Memberikan 

motivasi 

1. Melakukan 

instruksi dari 

guru 

2. Melakukan 

apersepsi 

2. Bertanya jawab 

dengan guru 

3. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

3. Mencatat 

kompetensi yang 

ingin dicapai 

4. Menjelaskan 

materi secara 

singkat 

4. Siswa 

mendengarkan 

penjelasan dari 

guru 

Tahap 2 

Penomoran 

Kegiatan Inti 

A. Eksplorasi 

5. Membagi siswa 

menjadi beberapa 

kelompok 

5. Berkumpul 

dengan teman 

satu kelompok 

  6. Memberikan 

nomor pada 

setiap kelompok 

6. Menerima dan 

memakai nomor 

yang diberikan 

oleh guru 
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7. Menjelasakan 

langkah-langkah 

dalam 

pembelajaran  

7. Mendengarkan 

dan melakukan 

instruksi yang 

diberikan oleh 

guru 

Tahap 3 

Pengajuan 

pertanyaan 

8. Memberikan  

materi dan 

lembar diskusi 

kepada 

kelompok 

8. Menerima materi 

dan lembar 

diskusi 

Tahap 4 

Berpikir 

bersama 

 9. Membimbing 

siswa dalam  

berdiskusi 

9. Melakukan 

diskusi. 

10. Membimbing 

siswa melakukan 

lempar 

pertanyaan untuk 

memastikan 

semua anggota 

kelompok 

mengerti 

jawabannya 

10. Lempar 

pertanyaan 

kepada teman 

kelompok untuk 

memastikan 

semua anggota 

mengetahui 

jawabnnya 

Tahap 5 

Pemberian 

jawaban 

B. Elaborasi  11. Memanggil salah 

satu nomor 

dalam tiap 

kelompok 

11. Menyampaikan 

jawaban hasil 

diskusi 
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12. Membimbing 

siswa dalam 

menanggapi hasil 

diskusi yang 

disampaikan 

kelompok 

12. Kelompok lain 

menanggapi 

hasil diskusi 

yang telah 

disampaikan 

 13. Menerima hasil 

diskusi 

kelompok 

13. Mengumpulkan 

hasil diskusi 

kepada guru 

Tahap 6 

Merefleksi 

pembelajaran 

C. Konfirmasi  14. Memberikan 

kesempatan 

siswa untuk 

mengajukan 

pertanyaan dari 

materi yang 

belum dipahami. 

14. Menanyakan 

materi yang 

belum 

dimengerti 

15. Mengoreksi hasil 

diskusi 

pembelajaran  

15. Siswa 

mengoreksi hasil 

diskusi 

16. Melakukan 

refleksi 

pembelajaran 

16. Menyampaikan 

apa saja yang 

telah diperoleh / 

didapatkan 

setelah 

melakukan 

pembelajaran 

17. Membimbing 

pembuatan 

rangkuman 

materi 

17. Membuat 

rangkuman dari 

materi 
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Tahap 7 

Mengevaluasi 

pembelajaran 

 18. Evaluasi 

terhadap proses 

dan hasil diskusi 

18. Mengerjakan 

soal evaluasi 

 
Penutup  19. Pemberian 

tindak lanjut 

19. Menerima tindak 

lanjut dari guru 

 

2.1.2.5 Pengertian Model Pembelajaran Jigsaw  

Menurut Rusman (2014:218) model jigsaw adalah sebuah model belajar 

kooperatif yang menitikberatkan pada kerja kelompok siswa dalam bentuk 

kelompok kecil. Siswa memiliki banyak kesempatan untuk mengemukakan 

pendapat dan mengolah informasi yang didapat dan dapat meningkatkan 

keterampilan berkomunikasi, anggota kelompok bertanggung jawab terhadap 

keberhasilan kelompoknya dan ketuntasan bagian materi yang dipelajari dan dapat 

menyampaikan informasinya kepada kelompok lain. 

Selanjutnya menurut Arends (2007 : 5) model jigsaw merupakan model 

pembelajaran kooperatif , belajar dalam kelompok kecil yang teridiri dari 4-5 

orang dengan memperhatikan keheterogenan, bekerja sama positif dan setiap 

anggota bertanggung jawab untuk mempelajari masalah tertentu dari materi  yang 

diberikan dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain.  

Dari pendapat para ahli yang telah dikemukakan, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa model pembelajaran jigsaw merupakan model 

pembelajaran secara berkelompok dengan setiap anggota kelompok memiliki 

tanggung jawab masing-masing atas keberhasilan kelompoknya, dan 

menyampaikannya kepada anggota kelompok yang lain. 

2.1.2.6 Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Jigsaw 

a. Kelebihan Model Pembelajaran Jigsaw 

Menurut Aris Shoimin (2013:93) ada beberapa kelebihan model jigsaw : 

1. Memungkinkan murid dapat mengembangkan kreativitas, kemampuan, dan 

daya pemecahan masalah menurut kehendaknya sendiri. 

2. Hubungan antara gurudan murid berjalan secara seimbang dan memungkinkan 

suasana belajar menjadi sangat akrab sehingga memungkinkan harmonis. 
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3. Memotifasi guru untuk bekerja lebih aktif dan kreatif. 

4. Mampu memadukan berbagai pendekatan belajar, yaitu pendekatan kelas, 

kelompok, dan individual. 

Sedangkan menurut Arends (2007:6) model pembelajaran jigsaw memiliki 

beberapa kelebihan, antara lain : 

1. Mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar, karena sudah ada kelompok 

ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. 

2. Pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. 

3. Metode pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara 

dan berpendapat. 

Dari beberapa pendapat para ahli yang telah diuraikan, penulis 

menyimpulkan keunggulan model pembelajaran jigsaw adalah dapat 

meningkatkan keaktifan, kreatifitas, kemampuan siswa, dan penguasaan materi 

yang singkat dalam pembelajaran serta memotifasi guru untuk lebih aktif dan 

kreatif dalam mempermudah pekerjaannya dalam pembelajaran. 

b. Kelemahan Model Pembelajaran Jigsaw 

Menurut Aris Shoimin (2013:93-94) masih ada beberapa kelemahan model 

jigsaw seperti: 

1. Jika guru tidak mengingatkan agar siswa selalu menggunakan keterampilan-

keterampilan kooperatif dalam kelompok masing-masing, dikhawatirkan 

kelompok akan macet dalam pelaksanaan diskusi. 

2. Jika anggota kelompoknya kurang akan menimbulkan masalah. 

3. Membutuhkan waktu yang lebih lama, apalagi bila penataan ruang belum 

terkondisi dengan baik sehingga perlu waktu untuk mengubah posisi yang 

dapat menimbulkan kegaduhan.  

Menurut menurut Roy Killen dalam Arends (2007:7) kelemahan aplikasi 

model jigsaw adalah : 

1. Prinsip utama pembelajaran ini adalah “peer teaching” pembelajaran oleh 

teman sendiri, iniakan menjadi kendala karena perbedaan persepsi dalam 

memahami konsep yang akan didiskusikan bersama siswa lain. 
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2. Apabila siswa tidak memiliki rasa percaya diri dalam berdiskusi 

menyampaikan materi pada teman. 

3. Recent siswa tentang nilai, kepribadian, perhatian siswa harus sudah dimiliki 

oleh guru dan biasanya butuh waktu yang sangat lama untuk mengenali tipe-

tipe siswa dalam kelas tersebut. 

4. Butuh waktu yang cukup dan persiapan yang matang sebelum model 

pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. 

5. Aplikasi metode ini pada kelas yang lebih besar (lebih dari 40 siswa) sangatlah 

sulit. 

Dari beberapa pendapat ahli, penulis menyimpulkan kelemahan model 

jigsaw adalah siswa selalu dituntut aktif dalam pembelajaran, dan jika jumlah 

anggota setiap kelompok tidak sama, maka akan menjadi sebuah masalah, waktu 

yang dibutuhkan untuk persiapan terlalu lama, dan jika dijalankan dikelas besar 

guru akan merasa kesulitan. 

2.1.2.7  Langkah-langkah Model Pembelajaran Jigsaw 

Rusman (2014:218) mengemukakan 7 langkah dalam model pembelajaran 

jigsaw yaitu sebagai berikut :  

1. Siswa dikelompokkan dengan anggota ± 4 orang. 

2. Tiap orang dalam tim diberi materi dan tugas yang berbeda. 

3. Anggota dari tim yang berbeda dengan penugasan yang sama membentuk 

kelompok baru (kelompok ahli).  

4. Setelah kelompok ahli berdiskusi, tiap anggota kembali kekelompok asal dan 

menjelaskan kepada anggota kelompok tentang sub bab yang mereka kuasai. 

5. Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. 

6. Pembahasan. 

7. Penutup. 

Sedangkan menurut Arends (2007:4-5) langkah-langkah model jigsaw 

adalah sebagai berikut : 

1. Membentuk kelompok heterogen yang beanggotakan 4-6 orang. 

2. Tiap orang dalam kelompok diberi subtopik yang berbeda. 
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3. Setiap kelompok membaca dan mendiskusikan subtopik masing-masing dan 

menetapkan anggota ahli yang akan bergabung dengan kelompok ahli. 

4. Anggota ahli dari masing-masing kelompok berkumpul dan mengintegrasikan 

semua subtopik yang telah dibagikan sesuai dengan banyaknya kelompok. 

5. Kelompok ahli berdiskusi untuk membahas topik yang diberikan dan saling 

membantu untuk menguasai topik tersebut. 

6. Setelah memahami materi, kelompok ahli menyebar dan kembali ke 

kelompok masing-masing, kemudian menjelaskan materi kepada rekan 

kelompoknya. 

7. Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

8. Guru memberikan tes individual pada akhir pembelajaran tentang materi yang 

telah didiskusikan. 

9. Siswa mengerjakan tes individual atau kelompok yang mencakup semua 

topik. 

Menurut pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa langkah-

langkah model pembelajaran jigsaw adalah pembentukan kelompok, pembagian 

tugas, pembentukan kelompok baru, diskusi kelompok, kembali ke kelompok 

awal, pembahasan, penutup. 

2.1.2.8 Sintak Penerapan Model Pembelajaran Jigsaw Dalam Mata Pelajaran 

IPA Berdasarkan Standar Proses  

Tabel 3 

Sintak Model Jigsaw Sesuai Standar Proses 

Sintak NHT 

Langkah-

langkah dalam 

Standar Proses 

Peran Guru Peran Siswa 

Tahap 1 

Persiapan / 

pemberian 

stimulus 

Pendahuluan  1. Memberikan 

motivasi 

1. Melakukan 

instruksi dari 

guru 

2. Melakukan 

apersepsi 

2. Bertanya jawab 

dengan guru 
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3. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

3. Mencatat 

kompetensi yang 

ingin dicapai 

4. Menjelaskan 

materi secara 

singkat 

4. Siswa 

mendengarkan 

penjelasan dari 

guru 

Tahap 2 

Pengelompokan 

siswa 

Inti 

A. Eksplorasi 

5. Membagi siswa 

menjadi 

beberapa 

kelompok  

5. Berkumpul 

dengan teman 

satu kelompok 

Tahap 3 

Pemberian 

tugas 

6. Memberikan 

materi dan tugas 

kepada setiap 

anggota 

kelompok 

6. Menerima materi 

dan tugas diskusi 

dari guru 

7. Menjelasakan 

langkah-langkah 

dalam 

pembelajaran 

7. Mendengarkan 

dan melakukan 

instruksi yang 

diberikan oleh 

guru 

Tahap 4 

Pengelompokan 

baru 

8. Membimbing 

siswa dalam 

pembentukan 

kelompok baru 

8. Mecari anggota 

kelompok lain 

yang mendapatkan 

tugas yang sama  

Tahap 5 

Diskusi dan 

kembali dalam 

kelompok awal 

kelompok 

9. Membimbing 

siswa dalam 

mengerjakan dan 

mendiskusikan 

tugas 

9. Diskusi dalam 

kelompok baru 

yang memiliki 

tugas yang sama 
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B. Elaborasi  10. Membimbing 

siswa dalam 

pengembalian 

kelompok semula 

10. Kembali ke 

kelompok awal 

Tahap 6 

Penyampaian 

hasil diskusi 

11. Membimbing 

siswa dalam 

penyampaian 

hasil diskusi 

kepada anggota 

kelompok awal 

11. Memberikan 

hasil diskusi 

kepada kelompok 

awal 

Tahap 7 

Merefleksi 

pembelajaran 

C. Konfirmasi  12. Memberikan 

kesempatan 

siswa untuk 

mengajukan 

pertanyaan dari 

materi yang 

belum dipahami 

12. Menanyakan 

materi yang 

belum dimengerti 

13. Mengoreksi hasil 

diskusi 

pembelajaran 

13. Siswa 

mengoreksi hasil 

diskusi 

14. Memberikan 

refleksi kepada 

siswa dalam 

pembelajaran 

yang telah 

dilakukan 

14. Menyampaikan 

apa saja yang telah 

diperoleh setelah 

melakukan 

pembelajaran 

15. Membimbing 

pembuatan 

rangkuman 

materi 

15. Membuat 

rangkuman dari 

materi 
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Tahap 8 

Mengevaluasi 

pembelajaran 

 16. Evaluasi 

terhadap proses 

dan hasil diskusi 

16. Mengerjakan soal 

evaluasi 

 
Penutup  17. Pemberian tindak 

lanjut 

17. Menerima tindak 

lanjut dari guru 

2.1.3 Hasil Belajar IPA  

2.1.3.1 Pengertian Hasil Belajar  

Hasil belajar menurut Nana Sudjana (2009 : 3) mendefinisikan hasil belajar 

siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam 

pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Purwanto (2011 : 46) hasil belajar adalah perubahan perilaku peserta didik 

akibat belajar. Perubahan perilaku disebabkan karena dia mencapai pengasaan 

atas sejumlah bahan yang diberikan dalam proses belajar mengajar. Setelah itu 

purwanto menyatakan bahwa hasil belajar dapat berupa perubahan dalam aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Secara sederhana, yang dimaksud dengan hasil belajar siswa adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Karena belajar 

itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk 

memperoleh suatu benuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Dalam 

kegiatan pembelajaran biasanya guru menetapkan tujuan belajar. Anak yang 

berhasil dalam belajar adalah yang berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran 

(Susanto, 2013: 5). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku dan 

keseluruhan hasil yang dicapai siswa setelah mengikuti pembelajaran baik dari 

kemampuan kognitif, afektif, maupun dari psikomotornya.  

2.1.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Susanto (2013 : 12-13) faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

ada dua macam, yaitu: 
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a. Faktor internal, yakni faktor yang bersumber dari dalam peserta didik yang 

mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor ini meliputi kecerdasan, minat 

dan perhatian, motivasi belajar serta kondisi fisik dan kesehatan. 

b. Faktor eksternal, yakni faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Keadaan keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Keluarga yang 

morat-marit keadaan ekonominya, pertengkaran suami istri, perhatian orang 

tua yang kurang terhadap anaknya, serta kebiasaan sehari-hari dan perilaku 

yang kurang baik dari orang tua dalam kehidupan sehari-hari berpengaruh 

dalam hasil belajar peserta didik.  

Sedangkan menurut Slameto (2010 : 54) ada dua faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar, yaitu: 

a. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, 

yang meliputi faktor jasmaniah, faktor psikologis, serta faktor kesehatan dan 

faktor cacat. 

b. Faktor ekstern adalah faktor yang ada diluar individu, yang meliputi faktor 

keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. 

Jadi pada umumnya faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah faktor 

yang berasal dari dalam diri siswa seperti kecerdasan jasmani, keadaan fisik dan 

motivasi serta perhatian, dan faktor yang berasal dari luar diri siswa misalnya 

keadaan lingkungan sekitar dan keadaan keluarga.  

2.1.4 Hubungan Model NHT dan Model Jigsaw dengan Hasil Belajar 

Hubungan adalah keterkaitan antara dua hal yang dapat mempengaruhi satu 

sama lain. Dapat dilihat hubungan antara model pembelajaran NHT dengan hasil 

belajar dan hubungan antara model pembelajaran jigsaw dengan  hasil belajar. 

Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa model pelajaran NHT merupakan salah 

satu model pembelajaran berbasis masalah yang tepat digunakan di dalam 

pembelajaran IPA SD. Melalui model pembelajaran NHT dapat membantu siswa 

dalam mengembangkan ketrampilan berpikir dan ketrampilan mengatasi masalah. 

Hal tersebut juga dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berfikir 

dan keterampilan pemecahan masalah sehingga dapat melatih peserta didik untuk 
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berpikir kritis. Dalam model pembelajaraan NHT siswa dituntut untuk memiliki 

tanggung jawab dan aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Diharapkan dapat 

menumbuhkan daya pendorong dan keinginan belajar siswa sehingga dapat 

membantu meningkatkan hasil belajar IPA. 

Dalam model pembelajaran jigsaw ini siswa memiliki banyak kesempatan 

untuk mengemukakan pendapat, dan mengolah informasi yang didapat dan dapat 

meningkatkan keterampilan berkomunikasi, anggota kelompok bertanggungjawab 

atas keberhasilan kelompoknya dan ketuntasan bagian materi yang dipelajari, dan 

dapat menyampaikan kepada kelompoknya. Setelah anak dapat memecahkan 

masalah bersama kelompoknya diharapkan anak mendapatkan pengetahuan baru 

dan lebih memahami materi pelajaran yang berdampak pada hasil belajar. Untuk 

mengetahui hasil belajar anak dapat dilakukan dengan evaluasi pada akhir 

pembelajaran. 

2.2. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Dalam Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan yang dilakukan oleh Nur 

Lailatul Fitrotin (2014) dengan nomor ISSN 2252-3863 melakukan penelititan 

dengan judul “Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Cooperative Learning 

Numbered Head Together Terhadap Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran IPA Siswa 

Kelas V C SDN Lidah Wetan II Surabaya”. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa penerapan model NHT dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah thitung lebih besar dari 

ttabel yaitu sebesar 12,406 > 1,685. 

Widyaningtyas Setyarini (2015) telah melakukan penelitian tentang 

Pengaruh Model Pembelajaran NHT dengan Media Gambar terhadap 

Kemampuan Menjelaskan Pesawat Sederhana Pada Siswa Kelas 5 SD Negeri 1 

Bandung. Dari data yang diperoleh Model Pembelajaran NHT dengan media 

gambar dan NHT tanpa media dapat dilihat bahwa nilai rata-rata pada kelompok 

eksperimen yakni 83,80, sedangkan kelompok kontrol dengan hasil 71,00 
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Asbulla (2005) telah melakukan penelitian dengan judul “Efektifitas 

Penerapan Model Cooperative Learning Tipe NHT dalam Pembelajaran Sains 

dalam Meningkatkan Belajar Siswa pada Materi Pencemaran Lingkungan”. 

Dalam penelitian ini diperoleh hasil thitung lebih besar dari ttabel yaitu sebesar 3,07 > 

1,67. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa dengan 

model NHT materi Pencemaran Lingkungan lebih baik dibandingkan siswa 

dengan model konvensional. 

Penelitian yang dilakukan oleh Petrus (2011) melakukan penelitian untuk  

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, menggunakan jenis 

penelitian eksperimen yaitu eksperimen semu, 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 

penerapan pembelajaran kooperatif tipe NHT efektif dalam meningkatkan hasil 

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

Tabel 4 

Hasil Penelitian Yang Relevan 

No Peneliti Tahun 
Bidang 

Studi 

Variabel 
Hasil Penelitian 

X Y 

1 
Nur Lailatul 

Fitrotin 
2014 IPA NHT 

Hasil 

belajar 

thitung lebih besar 

dari ttabel yaitu 

sebesar 12,406 > 

1,685. 
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2 
Widyaningtyas 

Setyarini 
2015 IPA NHT 

Kemampuan 

menjelaskan 

Kelas eksperimen 

memperoleh rata-

rata 83,80, 

sedangkan kelas 

kontrol 71,00 

3 Asbulla 2005 Sains NHT 
Meningkatkan 

belajar siswa 

thitung lebih besar 

dari ttabel yaitu 

sebesar 3,07 > 

1,67. 

4 Petrus  2011 IPA NHT 
Hasil 

belajar 

thitung 9.100 lebih 

besar dari thitung 

9.036 dengan  2 

tailed adalah 0.000 

atau lebih kecil 

dari 0.05 

2.3. Kerangka Pikir 

Pembelajaran IPA menuntut siswa untuk dapat menemukan sendiri 

pengetahuannya sehingga dapat diterapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. 

Penemuan pengetahuan sendiri oleh siswa diperoleh melalui pengalaman belajar 

langsung yang dialami siswa disekolah dan lingkungan sekitarnya. Selain 

pengalaman belajar langsung siswa juga membutuhkan suatu teknik belajar yang 

dapat membantu siswa memahami konsep-konsep penting dalam pembelajaran 

IPA. Melalui model pembelajaran NHT dan Jigsaw diharapkan siswa lebih mudah 

memperoleh informasi dan memahami materi karena siswa aktif dalam 

pembelajaran melalui kerja sama dalam kelompok. Selain itu siswa juga dapat 

berbagi informasi dengan teman satu kelompok maupun kelompok lain melalui 

diskusi masing-masing kelompok. 

Berikut gambar bagan kerangka berpikir penggunaan model pembelajaran 

NHT dan Jigsaw. 
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Di bagi dalam 

bentuk 

kelompok dan 

diberi nomor 

7.6 Mengidentifikasi peristiwa 

alam yang terjadi di Indonesia 

dan dampaknya bagi makhluk 

hidup dan lingkungan. 

Guru memberikan 

tugas/pertanyaan 

Berdiskusi 

Memecahkan 

Masalah 

Guru memanggil salah 

satu nomor 

Siswa lain memberi 

tanggapan 

Model 

pembelajaran 

Numbered Heads 

together  

EVALUASI 

HASIL 

BELAJAR 

EVALUASI 

Siswa dan guru 

membuat 

kesimpulan 

Mempresentasikan 

hasil diskusi 

Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir 

 Laporan Kelompok Diskusi Kelompok Ahli 

Team ahli 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

Membagi Masalah 

Di bagi dalam 

bentuk kelompok 

Hasil belajar 

rendah atau 

dibawah KKM 

Model 

pembelajaran 

Jigsaw 
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2.4. Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis akan diuji dalam sebuah penelitian dengan bantuan uji statistik 

yang selanjutnya akan membenarkan atau menolak hasil penelitian. Hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H0         : Tidak ada perbedaan efektivitas antara model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT dengan model kooperatif tipe jigsaw terhadap hasil belajar IPA  

siswa kelas 5 SD Negeri 1 Mojoagung dan SD Negeri 1 Putatnganten 

Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Semester 2 Tahun 

Pelajaran 2015/2016. 

Ha         : Ada perbedaan efektifitas antara model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

dengan model kooperatif tipe jigsaw terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 

5 SD Negeri 1 Mojoangung dan SD Negeri 1 Putatnganten Kecamatan 

Karangrayung Kabupaten Grobogan Semester 2 Tahun Pelajaran 

2015/2016. 

 


