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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Kajian Teori 

2.1.1 Pembelajaran IPA di SD 

2.1.1.1 Pengertian Pembelajaran IPA di SD 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan yang 

tersusun secara terbimbing. Hal ini telah di jelaskan pada KTSP (Depdiknas, 2006) 

bahwa “IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, 

sehingga bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, 

atau prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan”. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa ketrampilan proses dalam pembelajaran IPA di SD meliputi 

ketrampilan dasar dan ketrampilan terintegrasi. Kedua ketrampilan ini dapat melatih 

siswa untuk menemukan dan menyelesaikan masalah secara ilmiah untuk 

menghasilkan produk-produk IPA yaitu fakta, konsep, generalisasi, hukum dan teori-

teori baru. Dengan begitu pembelajaran IPA di SD harus di buat semenarik mungkin 

agar siswa lebih giat mengikuti pembelajarannya, sehingga para siswa akan senang 

memecahkan dan menemukan masalah yang baru. 

2.1.1.2 Ruang Lingkup Pembelajan IPA di SD 

IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

Oleh karena itu, penerapan IPA harus dilakukan dengan bijaksana agar dapat 

bemanfaat dengan baik  terhadap lingkungan. Pada tingkat Sekolah Dasar 

pembelajaran IPA harus diarahkan pada pengalaman belajar. Ruang lingkup mata 

pelajaran IPA di SD meliputi dua dimensi yaitu: 

a. Kerja Ilmiah 

Pendidikan IPA menekakan pada pemberian belajar langsung. Hal ini dijelaskan 

dalam Effendi dan Malihah (2007: 120) bahwa ”pendidikan sains (IPA) menekankan 

pada pengalaman secara langsung”. Dalam pembelajaran IPA siswa dapat 

mengembangkan sejumlah keterampilan proses (keterampilan atau kerja ilmiah) dan 
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sikap ilmiah dalam memperoleh pengetahuan ilmiah tentang dirinya dan alam sekitar. 

Kerja ilmiah sains (IPA) dalam kurikulum SD terdiri dari penyelidikan, 

berkomunikasi ilmiah, pengembangan kreativitas dan pemecahan masalah, sikap dan 

nilai ilmiah. 

b.Pemahaman Konsep dan Penerapannya 

Adapun dimensi pemahaman konsep dan penerapannya mencakup:(1.) Makhluk 

hidup dan proses kehidupan, yaitu mausia, hewantumbuhan dan interaksinya dengan 

lingkungan serta kesehatan. (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. (5.)Sains, Lingkungan, 

Teknologi dan Masyarakat (Salingtemas) merupakan penerapan konsep IPA dan 

saling keterkaitan dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat melalui pembuatan 

suatu karya teknologi sederhana termasuk merancang dan membuat. 

2.1.1.3  Tujuan Pembelajaran IPA 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Depdiknas, 2003) tujuan 

pembelajaran IPA di Sekolah Dasar adalah seseorang dapat menanamkan rasa ingin 

tahu dan sikap positif terhadap sains, teknologi dan masyarakat. Tujuan lain 

seseorang belajar IPA adalah untuk mengembangkan ketrampilan proses, 

pengetahuan dan penanaman konsep yang berguna untuk memecahkan masalah dan 

membuat keputusan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang 

yang belajar IPA juga akan menghargai alam sebagai salah satu ciptaan Tuhan, 

sehingga mereka akan ikut serta memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan 

alam tersebut. Pendidikan IPA di sekolah mempunyai tujuan-tujuan tertentu yaitu 

dapat memberikan pengetahuan kepada siswa tentang lingkungan sekitar dan 

bagaimana menyikapi masalah yang ada di dalamnya. 

Prihanto Laksmi (Trianto, 2010: 142) mengtakan bahwa pengetahuan akan dapat 

digunakan dan diterapkan untuk memecahkan masalah yang ditemuinya, sehingga 
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siswa dapat menanamkan sikap ilmiah pada dirinya. Belajar IPA juga memberikan 

ketrampilan kepada siswa untuk melakukan penelitian, oleh karena itu siswa dapat 

mengenal, mengetahui cara kerja serta dapat menghargai para ilmuan.Berdasarkan 

uraian di atas dapat dinyatakan bahwa tujuan daripembelajaran IPA di SD adalah 

mengajari siswa untuk mengetahui danmenghargai ciptaan Tuhan baik alam maupun 

gejala-gejala didalamnya.Siswajuga memperoleh pengetahuan dan konsep-konsep 

IPA, serta dapat menerapkansikap ilmiah untuk memecahkan masalah yang 

dihadapinya. 

2.1.2 Model Pembelajaran Kooperatif 

2.1.2.1 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Eggen and Kauchak (1996:279) “Pembelajaran kooperatif merupakan 

sebuah kelompok strategi pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara 

berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama”. 

Chalpin juga mengatakan bahwa anggota kelompok tidak harus berinteraksi secara 

langsung yaitu face to face.Sedangkan pengertian kelompok menurut ahli dinamika 

kelompok bernama Shaw dalam Suprijono (2010:57) “as two or more people who 

interact with and influence one another”. Menurut Shaw satu ciri yang dipunyai oleh 

semua kelompok yaitu anggotanya saling berinteraksi, saling mempengaruhi antara 

satu dengan yang lain.  

Roger dan David Johnson (dalam Anita Lie: 2002: 30) menyatakan untuk 

mencapaihasil maksimal, lima unsur pembelajaran kooperatif harus diterapkan, yaitu: 

a) Saling ketergantungan positif. 

Keberhasilan kelompok sangat tergantung pada usaha setiap anggotanya. 

Untukmenciptakan kelompok kerja yang efektif, pengajar perlu menyusun tugas 

sedemikianrupa sehingga setiap anggota kelompok harus menyelesaikan tugasnya 

sendiri agaryang lain bisa mencapai tujuan mereka. 
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b) Tanggung jawab perseorangan. 

Unsur ini merupakan akibat langsung dari unsur pertama. Jika tugas dan pola 

pemikiran dibuat menurut prosedur model pembelajaran kooperatif, setiap siswa akan 

merasa bertanggungjawab untuk melakukan yang terbaik. 

c) Tatap muka 

Setiap kelompok harus diberi kesempatan untuk bertemu muka dan 

berdiskusi.Kegiatan interaksi ini akan memberikan para siswa untuk membentuk 

sinergi yangmenguntungkan semua anggota. 

d) Komunikasi antar anggota 

Unsur ini juga menghendaki agar para pembelajar dibekali dengan berbagai 

keterampilan berkomunikasi. Sebelum menugaskan siswa dalam kelompok, pengajar 

perlu mengajarkan cara-cara berkomunikasi. Tidak setiap siswa mempunyai keahlian 

mendengarkan dan berbicara. Keberhasilan kelompok juga bergantung pada 

kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan dan kemampuan mereka 

untuk mengutarakan pendapat mereka. 

e) Evaluasi proses kelompok 

Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevalusi 

proses kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka agar selanjutnya dapat 

bekerjasama lebih efektif. Waktu evaluasi tidak perlu diadakan setiap kali ada 

kerjakelompok, melainkan bisa diadakan selang beberapa waktu setelah beberapa kali 

pelajar terlibat dalam kegiatan pembelajaran kooperatif. 

2.1.2.2 Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif 

Terdapat enam langkah utama atau tahapan dalam pembelajaran yang menggunakan 

pembelajaran kooperatif. Pembelajaran di mulai dengan guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran ndan memotivasi siswa belajar. Fase ini di ikuti oleh penyajian 

informasi yang sering kali dengan bahan bacaan dari pada verbal. Selanjutnya, siswa 

di kelompokkan dalam tim-tim belajar. Pada tahap ini guru membimbing siswa saat 
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mereka bekerja sama untuk menyelasaikan tugas. Fase terakhir pembelajaran 

kooperatif meliputi presentasi hasil akhir kerja kelompok atau evaluasi tentang apa 

yang telah siswa pelajari dan memberi penghargaan terhadap usaha-usaha kelompok 

maupun individu. Enam tahap pembelajaran kooperatif itu di rangkum pada table di 

bawah ini. 

Tabel. 1 

 Langkah Pembelajaran Kooperatif 

Fase-fase Aktivitas Guru 

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 

di capai pada pelajaran tersebut dan memotivasi 

siswa belajar.  

Menyajikan informasi Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan 

jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. 

Mengorganisasi siswa 

kedalam kelompok- 

kelompok belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya 

membentuk kelompok belajar dan membantu setiap 

kelompok agar melakukan transisi secara efisien. 

Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada 

saat mereka mengerjakan tugas mereka. 

Evaluasi Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang 

telah dipelajari atau masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya. 

Memberikan penghargaan  Guru mencari cara-cara untuk menghargai, baik 

upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok. 
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2.1.2.3 Tujuan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tujuan pembelajaran kooperatif berbeda dengan kelompok konvensional yang 

menerapkan sistem kompetisi, dimana keberhasilan individu diorientasikan pada 

kegagalan orang lain. Sedangkan tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah 

menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh 

keberhasilan kelompoknya (Slavin, 1994). 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya tiga 

tujuan pembelajaran penting yang dirangkum oleh Ibrahim, et al.2000 dalam Don, 

2011, yaitu: 

a. Hasil Belajar Akademik 

Dalam belajar kooperatif meskipun mencakup beragam tujuan sosial, juga 

memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademis penting lainnya.Beberapa ahli 

berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep-

konsep sulit. Para pengembang model ini telah menunjukkan bahwa model struktur 

penghargaan kooperatif telah dapat meningkatkan nilai siswa pada belajar akademik 

dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar. Di samping mengubah 

norma yang berhubungan dengan hasil belajar, pembelajaran kooperatif dapat 

memberi keuntungan baik pada siswa kelompok bawah maupun kelompok atas yang 

bekerja bersama menyelesaikan tugas-tugas akademik. 

b. Penerimaan terhadap perbedaan individu 

Tujuan lain model pembelajaran kooperatif adalah penerimaan secara luas dari orang-

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

ketidakmampuannya. Pembelajaran kooperatif memberi peluang bagi siswa dari 

berbagai latar belakang dan kondisi untuk bekerja dengan saling bergantung pada 

tugas-tugas akademik dan melalui struktur penghargaan kooperatif akan belajar saling 

menghargai satu sama lain. 

c. Pengembangan keterampilan sosial 
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Tujuan penting ketiga pembelajaran kooperatif adalah, mengajarkan kepada siswa 

keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Keterampilan-keterampilan sosial, penting 

dimiliki oleh siswa sebab saat ini banyak anak muda masih kurang dalam 

keterampilan sosial. 

Pada pembelajaran kooperatif diajarkan keterampilan-keterampilan khusus agar dapat 

bekerja sama di dalam kelompoknya, keterampilan kooperatif dibedakan 3 tingkatan, 

yaitu: 

1. Keterampilan kooperatif tingkat awal, meliputi menggunakan kesepakatan, 

menghargai kontribusi, mengambil giliran dan berbagi tugas, berada dalam 

kelompok, berada dalam tugas, mendorong partismatematikasi, memancing 

orang lain untuk berbicara, menyelesaikan tugas pada waktunya, dan 

menghormati perbedaan individu. 

2. Keterampilan kooperatif tingkat menengah, meliputi menunjukkan penghargaan 

dan simpati, mengungkapkan ketidaksetujuan dengan cara yang dapat diterima, 

mendengarkan dengan aktif, bertanya membuat ringkasan, menafsirkaan, 

mengatur dan mengorganisir, memeriksa ketepatan, menerima tanggungjawab, 

dan mengurangi ketegangan. 

3. Keterampilan kooperatif tingkat mahir, meliputi mengelaborasi, memeriksa 

dengancermat, menuntut kebenaran, menetapkan tujuan, dan 

berkompromi.Pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekedar belajar 

dalam kelompok. Adaunsur-unsur dalam pemberlajaran kooperatif yang 

membedakannya dengan pembagiankelompok yang dilakukan asal-asalan. 

 

2.1.2.4  Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif 

Shoimin (2014:48) mengungkapkan bahwa terdapat kelebihan dan kekurangan dalam 

model pembelajaran kooperatif. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari model 

pembelajaran kooperatif: 

 Kelebihan: 

a. Meningkatkakan harga diri tiap individu. 

b. Penerimaan terhadap perbedaan individu yang lebih besar sehingga 

konflik antar pribadi berkurang. 

c. Sikap apatis berkurang. 

d. Pemahaman yang lebih mendalam dan retensi aatau penyimpanan lebih 

lama. 

e. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. 
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f. Model pembelajaran kooperatif dapat mencegah keagresifan dalam sistem 

kompetensi dan keterasingan dalam sistem individu tanpa mengorbankan 

aspek kognitif. 

g. Meningkatkan kemajuan belajar (pencapaian akademik). 

h. Meningkatkan kehadiran peserta dan sikap yang lebih positif. 

i. Menambah motivasi dan percaya diri. 

j. Menambah rasa senang berada di tempat belajar serta menyenangi teman-

teman sekelasnya. 

k. Mudah di terapkan dan tidak mahal. 

Kekurangan: 

a. Guru khawatir bahwa akan terjadi kekacauan di kelas. Banyak peserta 

didik tidak senang apabila disuruh bekerja sama dengan yang lain. 

b. Perasaan was-was pada anggota kelompok akan hilangnya karakteristik 

atau keunikan pribadi mereka karena harus menyesuaikan diri dengan 

kelompok. 

c. Banyak peserta takut bahwa pekerjaan tidak akan terbagi rata atau secara 

adil bahwa satu orang harus mengerjakan seluruh pekerjaan tersebut. 

 

2.1.3 Tipe Numbered Head Together (NHT) 

Numbered Head Together (NHT) merupakan salah satu tipe dari pembelajaran 

kooperatif (kepala bernomor/menomori orang bersama). Menurut slavin (1995), 

metode yang dikembangkan oleh Rush Frank ini cocok untuk memastikan 

akuntabilitas individu dalam kelompok. Pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together (NHT) merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang 

menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi 

siswa pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa 

dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik. Numbered Heads 

Together (NHT) merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas 

tradisional. Menurut Lie (2010) teknik ini memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk saling membagi-bagikan ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling 

tepat. Selain itu, teknik ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat 

kerjasama mereka. Model pembelajaran kooperatif tipe NHT juga merupakan cara 

yang sangat baik untuk menambah tanggung jawab individual terhadap diskusi 



14 
 

 

kelompok. Dalam pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together (NHT) dapat 

dipastikan seluruh siswa akan terlibat total dan aktif dalam pembelajaran. 

2.1.3.1 Langkah-langkah Kooperatif Tipe Numbered Head Together (NHT) 

Menurut Lie (2010:60), langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam 

penerapan model kooperatif tipe NHT adalah sebagai berikut: 

1. Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap siswa dalam kelompok mendapatkan nomor. 

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

3. Kelompok memutuskan jawaban yang dianggap paling benar dan memastikan 

setiap anggota mengetahui jawaban ini. 

4. Guru memanggil salah satu nomor. Siswa dengan nomor yang dipanggil 

melaporkan hasil kerja sama mereka. 

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Lie, Kurniasih dan Sani (2015:118) 

mengungkapkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe NHT memiliki langkah-

langkah pembelajaran sebagai berikut: 

1. Persiapan 

Memulai model pembelajaran ini, guru harus mempersiapkan rancangan 

pembelajaran yang sesuai dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

2. Membagi kelompok 

Kelompok yang dibentuk, harus sesuai dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT, yakni beberapa kelompok yang beranggotakan 3-5 orang siswa. Kemudian 

menomori serta membagi nama setiap kelompok. Usahakan masing-masing 

kelompok terdiri dari beragam karakter anak. 

3. Lengkapi setiap kelompok dengan buku panduan agar memudahkan mereka dalam 

mengerjakan perintah yang diberikan. 

4. Memulai diskusi 

Memulai memberikan tugas kepada siswa dan dalam kerja kelompok tersebut, 

pastikan semua siswa mengerti dengan pernyataan serta jawaban yang hendak 

diberikan. 
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5. Memanggil nomor anggota atau pemberian jawaban 

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

dengan nomor yang sama mengangkat tangan dan menyiapkan jawaban kepada 

siswa di kelas. 

6. Mengakhiri dengan kesimpulan 

Guru bersama dengan siswa menyimpulkan jawaban akhir dari semua pernyataan 

yang telah didiskusikan tadi. 

Sedangkan menurut Trianto (2007:62) dalam mengajukan pernyataan kepada 

seluruh kelas, guru menggunakan struktur empat fase sebagai sintaks Number Heads 

Together (NHT): 

1. Fase 1: Penomoran 

Dalam fase ini guru membagi siswa ke dalam kelompok 3-5 orang dan kepada 

setiap kelopok diberi nomor antara 1-5. 

2. Fase 2: Mengajukan Pertanyaan 

Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan dapat bervariasi. 

Pertanyaan dapat amat spesifik dan dalam bentuk kalimat Tanya. 

3. Fase 3 Berfikir Bersama 

Siswa menyatukan pendapatnya terhadap nomor tiap jawaban pertanyaan itu dan 

meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban tim. 

4. Fase 4: Menjawab 

Guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya sesuai 

mengacungkan tangannya dan mencoba menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas. 

2.1.4 Media Pembelajaran 

2.1.4.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa latin merupakan bentuk jamak dari “Medium” yang secara 

harfiah berarti “Perantara” atau “Pengantar” yaitu perantara atau pengantar sumber 
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pesan dengan penerima pesan.  Dalam Proses belajar mengajar di kelas, Media berarti 

sebagai sarana yang berfungsi menyalurkan pengetahuan dari Guru kepada peserta 

didik. Kelancaran aplikasi model pembelajaran sedikit banyak ditentukan pula 

oleh mediapembelajaran yang digunakan. Beberapa ahli memberikan definisi tentang 

media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dalam 

penelitian Kuantitatif maupun Kualitatif juga menjadi ukuran penting dalam proses 

pembuktian  hipotesa. Menurut Schramm (1977:42) media pembelajaran adalah 

teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan 

pembelajaran.Sementara itu, menurut Briggs (1977:89) media pembelajaran adalah 

sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi pembelajaran seperti : buku, film, video 

dan sebagainya. Sedangkan menurut "National Education Associaton" (1969) 

mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk 

cetak maupun pandang-dengar, termasuk teknologi perangkat keras. Dari ketiga 

pendapat di atas disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang fikiran, perasaan, dan kemauan peserta 

didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. 

Menurut Brown (1973:68) mengungkapkan bahwa media pembelajaran yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran dapat mempengaruhi terhadap efektivitas 

pembelajaran. Pada mulanya, media pembelajaran hanya berfungsi sebagai alat bantu 

guru untuk mengajar yang digunakan adalah alat bantu visual. Sekitar pertengahan 

abad Ke –20 usaha pemanfaatan visual dilengkapi dengan digunakannya alat audio, 

sehingga lahirlah alat bantu audio-visual. Sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK), khususnya dalam bidang pendidikan. Saat ini 

penggunaan alat bantu atau media pembelajaran menjadi semakin luas dan interaktif, 

seperti adanya komputer dan internet.Media memiliki beberapa fungsi, diantaranya : 

1. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh 

para peserta didik. Pengalaman tiap peserta didik berbeda-beda, tergantung dari 

faktor-faktor yang menentukan kekayaan pengalaman anak, seperti ketersediaan 

buku, kesempatan melancong, dan sebagainya. Media pembelajaran dapat 

mengatasi perbedaan tersebut. Jika peserta didik tidak mungkin dibawa ke obyek 
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langsung yang dipelajari, maka obyeknyalah yang dibawa ke peserta didik. Obyek 

dimaksud bisa dalam bentuk nyata, miniatur, model, maupun bentuk gambar – 

gambar yang dapat disajikan secara audio visual dan audial. 

2. Media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas. Banyak hal yang tidak 

mungkin dialami secara langsung di dalam kelas oleh para peserta didik tentang 

suatu obyek, yang disebabkan, karena : (a) obyek terlalu besar; (b) obyek terlalu 

kecil; (c) obyek yang bergerak terlalu lambat; (d) obyek yang bergerak terlalu 

cepat; (e) obyek yang terlalu kompleks; (f) obyek yang bunyinya terlalu halus; (f) 

obyek mengandung berbahaya dan resiko tinggi. Melalui penggunaan media yang 

tepat, maka semua obyek itu dapat disajikan kepada peserta didik. 

3. Media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta 

didik dengan lingkungannya. 

4. Media menghasilkan keseragaman pengamatan. 

5. Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkrit, dan realistis. 

6. Media membangkitkan keinginan dan minat baru. 

7. Media membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar. 

8. Media memberikan pengalaman yang integral/menyeluruh dari yang konkrit 

sampai dengan abstrak. Terdapat berbagai jenis media belajar, diantaranya: 

 Media Visual : grafik, diagram, chart, bagan, poster, kartun, komik 

 Media Audial : radio, tape recorder, laboratorium bahasa, dan sejenisnya 

 Projected still media : "slide; over head projektor (OHP), LCD Proyektor  dan 

sejenisnya 

 Projected motion media" : film, televisi, video (VCD, DVD, VTR), komputer 

dan sejenisnya. 

 Study Tour Media : Pembelajaran langsung ke obyek atau tempat study seperti 

Museum, Candi, dll.Sejalan dengan perkembangan IPTEK penggunaan media, 

baik yang bersifat visual, audial, "projected still media" maupun "projected 

motion media" bisa dilakukan secara bersama dan serempak melalui satu alat 

saja yang disebut Multi Media. 

 

2.1.4.2 Fungsi Media Pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran, media pembelajaran memiliki fungsi yang sangat 

penting. Menurut Nana Sudjana (1991) dalam Pupuh Fathurrohman dan M. Sobry 

Sutikno (2010; 66)  Penggunaan media dalam proses belajar mengajar bukan 

merupakan fungsi tambahan, tetapi mempunyai fungsi sendiri sebagai alat bantu 

untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Penggunaan media 

pengajaran merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi mengajar. Media 

dalam pengajaran, penggunaannya bersifat integral dengan tujuan dan isi pelajaran. 
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Penggunaan media dalam pengajaran bukan semata-mata sebagai alat hiburan yang 

digunakan hanya sekedar melengkapi proses belajar supaya lebih menarik perhatian 

siswa. Penggunaan media dalam pengajaran lebih diutamakan untuk mempercepat 

proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang 

diberikanguru.Penggunaan media dalam pengajaran diutamakan untuk mempertinggi 

mutu belajar mengajar. 

          Menurut McKnow ( Sihkabuden, 2005:19 ) media terdiri dari fungsi yaitu: (1) 

Mengubah titik berat pendidikan formal, yang artinya dengan media pembelajaran 

yang sebelumnya abstrak menjadi kongkret, pembelajaran yang sebelumnya teoritis 

menjadi fungsional praktis. (2) Membangkitkan motivasi belajar. (3)Memperjelas 

penyajian pesan dan informasi. (4) Memberikan stimulasi belajar atau keinginan 

untuk mencari tahu. 

          Menurut Rowntree ( Sihkabuden, 2005: 19) mengemukakan enam fungsi 

media, yaitu: (1) Membangkitkan motivasi belajar. (2) Mengulang apa yang telah 

dipelajari. (3) Menyediakan stimulus belajar. (4) Mengaktifkan respon siswa. (5) 

Memberikan umpan balik dengan segera. (5) Menggalakkan latihan yang serasi. 

          Menurut Sadiman ( 2005:17) secara umum media pendidikan mempunyai 

fungsi sebagai berikut : (1) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat 

verbal. (2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera. (3) Penggunaan 

media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak didik. 

(4) Dengan sifat yang unik pada setiap siswa ditambah lagi dengan lingkungan dan 

pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan ditentukan 

sama untuk setiap siswa, maka guru banyak mengalami kesulitan bilamana semua itu 

harus diatasi sendiri. Hal ini akan lebih sulit bila latar belakang lingkungan guru 

dengan siswa berbeda. Masalah ini dapat diatasi dengan media pendidikan, yaitu 

dengan kemampuannyadalam:Memberikan perangasangan yang sama, 

mempersamakan pengalaman, menimbulkan persepsi yang sama. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan fungsi media dalam pembelajaran 

secara rinci adalah sebagai berikut: 
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1. Media pembelajaran bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi mempunyai fungsi 

sendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif 

Penggunaan media pengajaran merupakan bagian yang integral dari keseluruhan 

situasi mengajar. 

2. Memperjelas penyajian materi (pesan) dalam bentuk visualisasiyang jelas sehingga 

pesan tidak terlalu bersifat verbalistis. 

3. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera. 

4. Menjadikan pengalaman manusia dari abstrak menjadi kongkret 

5. Memberikan stimulus dan rangsangan kepada siswa untuk belajar secara aktif 

dapat meningkatkan motivasi siswa sehingga dapatmeningkatkan prestasi belajar. 

Dengan memanfaatkan kelima fungsi di atas diharapkan kita dapat mengoptimalkan 

fungsi dari media dan mendapatkan efektivitas pemanfaatan media pada proses 

pembelajaran. 

2.1.4.3 Macam-macam Media Pembelajaran 

          Menurut Sadiman (2008:28) membagi media pembelajaran menjadi 3 golongan 

kelompok besar : 

1. Media Audio 

Media Audio adalah media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera 

pendengaran. Dilihat dari sifat pesan yang diterima, media audio dapat 

menyampaikan pesan verbal (bahasa lisan atau kata-kata) maupun non verbal (bunyi-

bunyian dan vokalisasi). 

2. Media Visual 

Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indra penglihatan. Media 

visual menampilan materialnya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor, 

karena melalui media ini perangkat lunak (software) yang melengkapi alat proyeksi 

ini akan dihasilkan suatu bias cahaya atau gambar yang sesuai dengan materi yang 

diinginkan. 

3. Media Audio-Visual 
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Media audio-visual disebaut juga sebagai media video.Video merupakan media yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran.Dalam media video terdapat dua 

unsur yang saling bersatu yaitu audio dan visual.Adanya unsur audio memungkinkan 

siswa untuk dapat menerima pesan pembelajaran melalui pendengaran, sedangkan 

unsur visual memungkinkan penciptakan pesan belajar melalui bentuk visualisasi. 

2.1.4.4 Video Sebagai Media Pembelajaran 

2.1.4.4.1 Pengertian Video Pembelajaran 

Arsyad dalam Rusman (2011:218) mengemukakan “video merupakan serangkaian 

gambar gerak yang disertai suara yang membentuk satu kesatuan yang dirangkai 

menjadi sebuah alur, dengan pesan-pesan didalamnya untuk ketercapaian tujuan 

pembelajaran yang disimpan dengan proses penyimpanan pada media pita dan disk”. 

Sedangkan menurut Rusman (2011:218) menyatakan “media video pembelajaran 

dapat digolongkan ke dalam jenis audio visual aids (AVA), yaitu jenis media yang 

selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat”. 

          Heinich, Molenda dan Russel dalam Rusman (2011:218) video diartikan 

sebagai berikut: 

The primary meaning of video is the display of picture on a television type 

screen (the latin word video literally means “I see” any media format that 

emplays a chatode-ray screen to present the picture portion of the massege 

can be reffered to as video 

          Apabila diterjemahkan dapat diartikan sebagai tampilan dari berbagai gambar 

dalam bentuk sebuah televise atau sejenis layar. Dalam bahasa latin video diartikan 

sebagai “saya lihat (I see)”.Setiap format media menggunakan sinar katoda untuk 

menampilkan bagian gambar dari sebuah pesan dapat dikategorikan sebagai video. 

          Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa video pembelajaran 

adalah serangkaian gambar gerak yang disertai suara dengan pesan-pesan 

didalamnya untuk mencapai tujuan pembelajaran dan penayangannya melibatkan 

teknologi . 
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2.1.4.4.2 Karakteristik Video Pembelajaran 

Smaldino (2008:311) mengemukakan manfaat dan karakteristik lain dari media video 

atau film dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pembelajaran, 

diantaranya adalah (1) mengatasi jarak dan waktu; (2) mampu menggambarkan 

peristiwa-peristiwa masa lalu secara realistis dalam waktu yang singkat; (3) dapat 

membawa siswa berpetualang dari Negara satu ke Negara lainnya, dan dari masa 

yang satu ke masa yang lain; (4) dapat diulang-ulang bila perlu untuk menambah 

kejelasan; (5) pesan yang disampaikannya cepat dan mudah diingat; (6) 

mengembangkan pikiran dan pendapat siswa; (7) mengembangkan imajinasi; (8) 

memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan penjelasan yang lebih realistic; 

(9) mampu berperan sebagai media utama untuk mendokumentasikan realistis sosial 

yang dibedah di dalam kelas; (10) mampu berperan sebagai storyteller yang dapat 

memancing kreativitas peserta didik dalam mengekspresikan gagasannya.  

          Sanaky (2009:106) memberikan beberapa karakteristik media video sebagai 

media video pembelajaran, sebagai berikut: (1) gambar bergerak yang disertai 

dengan unsur suara; (2) dapat digunakan untuk sekolah jarak jauh; (3) memiliki 

perangkat slow motion untuk memperlambat proses atau peristiwa yang berlangsung. 

2.1.4.5 Permainan Tarik Tambang Sebagai Media Pembelajaran 

2.1.4.5.1 Pengertian Permainan Tarik Tambang 

Menurut Wikipediatarik tambang merupakan permainan tradisional yang 

mempergunakan seutas tambang dengan ukuran tertentu sebagai alat mengadu 

kekuatan untuk saling menarik antara regu yang satu dengan regu yang lain.  

Biasanya permainan tarik tambang ini dimainkan saat acara Agustusan sebagai 

sebuah simbul kerjasama yang kompak dan biasanya dilakukan di tanah lapang yang 

luas agar pemain lebih leluasa saat bermain dan lebih leluasa untuk memikirkan 

strategi agar regunya atau kelompoknya memenangkan pertandingan. 

2.1.4.5.2 Cara Bermain Tarik Tambang 

Pertandingan tarik tambang melibatkan dua regu, dalam satu regu terdapat 5 atau 

lebih peserta.Dua regu bertanding dari dua sisi berlawanan dan semua peserta 
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memegang erat sebuah tali tambang.Ditengah-tengah terdapat pembatas berupa 

garis.Masing-masing regu berupaya menarik tali tambang sekuat mungkin agar regu 

yang berlawanan melewati garis pembatas.Regu yang tertarik melewati garis 

pembatas dinyatakan kalah. 

Taktik permainan terletak pada penempatan permainan, kekuatan tarik dan 

pertahanan tumpuan kaki di tanah.Pada umumnya pemain dengan kekuatan paling 

besar ditempatkan di ujung tali, untuk menahan ujung tali saat bertahan atau 

menghentakkan pada saat penarikan. 

2.1.4.5.3 Penggunaan Tarik Tambang Sebagai Media Pembelajaran 

Seperti yang terurai diatas bahwa tarik tambang dilakukan oleh banyak orang yang 

dibagi menjadi 2 regu maka pemainan ini bila digunakan dalam pembelajaran maka 

siswa dibagi menjadi beberapa regu dalam satu regu bisa antara 4-6 orang 

siswa.Setelah itu siswa diajak untuk mempraktikan permainan tarik tambang ini. 

Saat melakukan tarik tambang siswa yang tidak ikut permainan tarik tambang diminta 

untuk memperhatikan apa yang dilakukan temannya. Setelah itu siswa di berikan 

sebuah Lembar kerja yang di dalamnya terdapat pertanyaan-pertanyaan yang 

membuat siswa berfikir dan sampai pada tahap menarik sebuah kesimpulan. 

Menurut pakgurufisika.blogspot.co.id “permainan tarik tambang adalah permainan 

tarik-menarik maka konsep yang erat hubungannya dengan Hukum Newton tentang 

gerak dan gaya.”Oleh karena itu peneliti memilih permainan tarik tambang karena 

dalam permainan tarik tambang ini terdapat banyak sekali gaya. Diantaranya: Gaya 

Gesek, Gaya Tarik Menarik, Gaya Gravitasi, dan Gaya Otot. Selain itu dalam 

permaian tarik tambang ini akan membuat siswa senang dalam mengikuti 

pembelajaran selain itu dalam permainan tarik tambang ini siswa akan bisa 

menemukan sendiri sebuah pembelajaran dimana mereka merasakan dan mempelajari 

melalui cara yang berbeda, dan diharapkan dengan permainan ini siswa akan lebih 

menguasai materi karena sesuatu yang ditemukan sendiri akan lebih bermakna. 
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2.1.4.6 Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

Berbantuan Permainan Tarik Tambang dan Media Video 

Langkah-langkahmodel pembelajaran kooperatif tipe NHT menurut Lie, 

(2002:60): 

1. Siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam kelompok mendapatkan nomor. 

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

3. Kelompok mendiskusikan jawaban dan memastikan setiap anggota kelompok 

mengerjakannya serta mengerathui jawabannya. 

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

hasil diskusi. 

5. Tanggapan dari siswa lain, kemudian guru menunjuk siswa yang lain. 

6. Kesimpulan. 

Tabel 2 

 Sintaks Pembelajaran Kooperatif berbantuan Video Pembelajaran 

 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Fase-fase Aktivitas Guru 

Kegiatan Awal Siswa dibagi dalam 

kelompok, setiap 

siswa dalam kelompok 

mendapatkan nomor 

Guru siswa menjadi beberapa kelompok 

dan setiap kelompok diberikan nomor 

yang berbeda. 

Kegiatan inti 

Ekplorasi  

 

 

 

Elaborasi  

 

Guru membagi tugas 

dan masing-masing 

kelompok 

mengerjakannya. 

Guru membagikan tugas untuk 

menyaksikan video pembelajaran dan 

meminta siswa untuk mengerjakan 

tugas pada lembar kerja siswa yang 

telah disediakan.  

Kelompok 

mendiskusikan 

jawaban dan 

Guru meminta siswa untuk 

mendiskusikan jawaban dan 

memastikan setiap anggota kelompok 
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Konfirmasi  

memastikan setiap 

anggota kelompok 

mengerjakannya serta 

mengetahui 

jawabannya. 

ikut mengerjakan serta mengetahui 

jawabannya. 

Guru memanggil salah 

satu nomor siswa dan 

nomor yang dipanggil 

melaporkan hasil 

diskusi. 

Guru membimbing kelompok-

kelompok belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas mereka dan 

menunjuk siswa untuk melaporkan hasil 

diskusi didepan kelas. 

Tanggapan dari siswa 

lain, kemudian guru 

menunjuk siswa yang 

lain. 

Guru meminta siswa lain untuk 

memberikan tanggapan pada hasil 

diskusi kelompok lain kemudian guru 

menunjuk siswa pada kelompok lain. 

Kegiatan Akhir  Kesimpulan Guru bersama-sama dengan siswa untuk 

menyimpulkan hasil diskusi yang telah 

dilakukan. 

 

Tabel. 3  

Sintaks Pembelajaran Kooperatif Berbantuan Permainan Tarik Tambang 

 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Fase-fase Aktivitas Guru 

Kegiatan Awal Siswa dibagi dalam 

kelompok, setiap 

siswa dalam kelompok 

Guru siswa menjadi beberapa kelompok 

dan setiap kelompok diberikan nomor 
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mendapatkan nomor yang berbeda. 

Kegiatan inti 

Ekplorasi  

 

 

 

 

Elaborasi  

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi  

 

Guru membagi tugas 

dan masing-masing 

kelompok 

mengerjakannya. 

 

Guru membagikan tugas dalam bermain 

tarik tambang dan meminta siswa untuk 

mengamati gaya apa saja yang ada pada 

permainan tarik tambang kemudian 

siswa diminta untuk mengerjakan tugas 

pada lembar kerja siswa yang telah 

disediakan.  

Kelompok 

mendiskusikan 

jawaban dan 

memastikan setiap 

anggota kelompok 

mengerjakannya serta 

mengetahui 

jawabannya. 

Guru meminta siswa untuk 

mendiskusikan jawaban dan 

memastikan setiap anggota kelompok 

ikut mengerjakan serta mengetahui 

jawabannya. 

Guru memanggil salah 

satu nomor siswa dan 

nomor yang dipanggil 

melaporkan hasil 

diskusi. 

Guru membimbing kelompok-

kelompok belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas mereka dan 

menunjuk siswa untuk melaporkan hasil 

diskusi didepan kelas. 

Tanggapan dari siswa 

lain, kemudian guru 

menunjuk siswa yang 

Guru meminta siswa lain untuk 

memberikan tanggapan pada hasil 

diskusi kelompok lain kemudian guru 

menunjuk siswa pada kelompok lain. 
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lain. 

Kegiatan Akhir  Kesimpulan Guru bersama-sama dengan siswa untuk 

menyimpulkan hasil diskusi yang telah 

dilakukan. 

 

2.1.5 Hasil Belajar  

2.1.5.1 Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan tujuan akhir dilaksanakannya kegiatan pembelajaran di 

sekolah. Hasil belajar dapat ditingkatkan melalui usaha sadar yang dilakukan secara 

sistematis mengarah kepada perubahan yang positif yang kemudian disebut dengan 

proses belajar. Akhir dari proses belajar adalah perolehan suatu hasil belajar siswa. 

Hasil belajar siswa di kelas terkumpul dalam himpunan hasil belajar kelas.Semua 

hasil belajar tersebut merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak 

mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar di akhiri dengan proses evaluasi hasil 

belajar, sedangkan dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan 

puncak proses belajar (Dimyati dan Mudjiono, 2009: 3). 

Menurut Sudjana (2010: 22), hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah menerima pengalaman belajar. Selanjutnya Warsito (dalam Depdiknas, 2006: 

125) mengemukakan bahwa hasil dari kegiatan belajar ditandai dengan adanya 

perubahan perilaku ke arah positif yang relatif permanen pada diri orang yang 

belajar.Sehubungan dengan pendapat itu, maka Wahidmurni, dkk. (2010: 18) 

menjelaskan bahwa sesorang dapat dikatakan telah berhasil dalam belajar jika ia 

mampu menunjukkan adanya perubahan dalam dirinya. Perubahan-perubahan 

tersebut di antaranya dari segi kemampuan berpikirnya, keterampilannya, atau 

sikapnya terhadap suatu objek. 

Jika dikaji lebih mendalam, maka hasil belajar dapat tertuang dalam taksonomi 

Bloom, yakni dikelompokkan dalam tiga ranah (domain) yaitu domain kognitif atau 
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kemampuan berpikir, domain afektif atau sikap, dan domain psikomotor atau 

keterampilan. Sehubungan dengan itu, Gagne (dalam Sudjana, 2010: 22) 

mengembangkan kemampuan hasil belajar menjadi lima macam antara lain: (1) hasil 

belajar intelektual merupakan hasil belajar terpenting dari sistem lingsikolastik; 

(2) strategi kognitif yaitu mengatur cara belajar dan berfikir seseorang dalam arti 

seluas-luasnya termaksuk kemampuan memecahkan masalah; (3) sikap dan nilai, 

berhubungan dengan arah intensitas emosional dimiliki seseorang sebagaimana 

disimpulkan dari kecenderungan bertingkah laku terhadap orang dan kejadian; (4) 

informasi verbal, pengetahuan dalam arti informasi dan fakta; dan (5) keterampilan 

motorik yaitu kecakapan yang berfungsi untuk lingkungan hidup serta 

mempresentasikan konsep dan lambang. 

Untuk mengetahui hasil belajar seseorang dapat dilakukan dengan melakukan tes dan 

pengukuran.Tes dan pengukuran memerlukan alat sebagai pengumpul data 

yangdisebut dengan instrumen penilaian hasil 

belajar.MenurutWahidmurni,  dkk. (2010: 28), instrumen dibagi menjadi dua bagian 

besar, yakni tes dan non tes.Selanjutnya, menurut Hamalik (2006: 155), memberikan 

gambaran bahwa hasil belajar yang diperoleh dapat diukur melalui kemajuan yang 

diperoleh siswa setelah belajar dengan sungguh-sungguh.Hasil belajar tampak 

terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang dapat diamati dan diukur 

melalui perubahan sikap dan keterampilan.Perubahan tersebut dapat diartikan 

terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan 

sebelumnya. 

Berdasarkan konsepsi di atas, pengertian hasil belajar dapat disimpulkan sebagai 

perubahan perilaku secara positif serta kemampuan yang dimiliki siswa dari suatu 

interaksi tindak belajar dan mengajar yang berupa hasil belajar intelektual, strategi 

kognitif, sikap dan nilai, inovasi verbal, dan hasil belajar motorik. Perubahan tersebut 

dapat diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik 

dibandingkan dengan sebelumnya. 
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2.1.5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor dari dalam 

diri siswa dan faktor dari luar diri siswa (Sudjana, 1989 : 39).Menurut Ali 

Muhammad (2004:14) "Belajar  adalah suatu perubahan perilaku, akibat interaksi 

dengan lingkungannya". Perubahan perilaku dalam proses belajar terjadi akibat dari 

interaksi dengan lingkungan. Interaksi biasanya berlangsung secara sengaja.Dengan 

demikian belajar dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan dalam diri 

individu.Sebaliknya apabila terjadi perubahan dalam diri individu maka belajar tidak 

dikatakan berhasil. 

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan kualitas 

pengajaran.Kualitas pengajaran yang dimaksud adalah profesional yang dimiliki oleh 

guru.Artinya kemampuan dasar guru baik di bidang kognitif (intelektual), bidang 

sikap (afektif) dan bidang perilaku (psikomotorik). 

Dari beberapa pendapat di atas, maka hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor 

dari dalam individu siswa berupa kemampuan personal (internal) dan faktor dari luar 

diri siswa yakni lingkungan. Dengan demikian hasil belajar adalah sesuatu yang 

dicapai atau diperoleh siswa berkat adanya usaha atau fikiran yang mana hal tersebut 

dinyatakan dalam bentuk penguasaan, pengetahuan dan kecakapan dasar yang 

terdapat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga nampak pada diri indivdu 

penggunaan penilaian terhadap sikap, pengetahuan dan kecakapan dasar yang 

terdapat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga nampak pada diri individu 

perubahan tingkah laku secara kuantitatif.  

2.1.5.3 Macam-macam Hasil Belajar 

          Menurut Sanjaya (2009:127-128) Pada umumnya hasil belajar dapat 

dikelompokkan menjadi tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Maka 

ranah-ranah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Ranah kognitif adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan 

intelektual atau kemampuan berpikir, seperti kemampuan mengingat dan 

kemampuan memecahkan masalah. Domain kognitif menurut Bloom terdiri dari 
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enam tingkatan yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan 

evaluasi. 

2. Ranah afektif, berkenaan dengan sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Ada lima 

tingkatan dalam ranah afektif ini yaitu penerimaan, merespons, menghargai, 

organisasi, dan pola hidup. 

3. Ranah psikomotor, meliputi semua tingkah laku yang menggunakan syaraf dan 

otot badan. Ada lima tingkatan dalam ranah ini, yaitu imitasi, manipulasi, presisi, 

artikulasi, dan naturalisasi. 

Menurut Howard Kingsley (dalam Sudjana, 1998:45) membagi tiga macam hasil 

belajar, yakni: 

1. Keterampilan dan kebiasaan. 

2. Pengetahuan dan pengertian. 

3. Sikap dan cita-cita, yang masing-masing golongan dapat diisi dengan bahan yang 

ditetapkan dalam kurikulum sekolah. 

 

2.1.5.4 Fungsi Hasil Belajar 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian 

Pendidikan menyatakan bahwa Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah Kriteria 

Ketuntasan Belajar (KKB) yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir 

jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan 

dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi. 

Fungsi penilaian menurut Depdiknas (dalam Wardani Naniek Sulistya, dkk 2012: 5) 

adalah untuk: (Menggambarkan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik.), 

(Membantu peserta didik memilih program atau jurusan, atau untuk mengembangkan 

kepribadian.), (Menemukan kesulitan belajar dan mengembangkan prestasi peserta 

didik serta sebagai alat diaknosis bagi guru.), (Sebagai upaya guru untuk menemukan 

kelemahan proses pembelajaran yang dilakukan ataupun yang sedang berlangsung.), 

(Sebagai kontrol bagi guru dan semua pemangku kepentingan (stake holder) 

pendidikan tentang gambaran kemajuan perkembangan proses dan hasil belajar 

peserta didik. 
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2.1.6 Hubungan Antara Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

Berbantuan Video dan Permainan Tarik tambang dengan Hasil Belajar 

Pembelajaran kooperatif tipe NHT pada dasarnya merupakan sebuah varian 

diskusi kelompok, ciri khasnya adalah guru hanya menunjuk seorang siswa yang 

mewakili kelompoknya tanpa memberitahu terlebih dahulu siapa yang akan mewakili 

kelompoknya itu. Cara ini menjamin keterlibatan total semua siswa. Cara ini juga 

merupakan upaya yang sangat baik untuk meningkatkan tanggung jawab individual 

dalam diskusi kelompok (Nur, 2005:72). Dalam model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat, salain itu teknik ini juga mendorong 

siswa untuk meningkatkan semangat kerja sama mereka (Lie, 2002:59). Oleh karena 

itu dalam pelaksanaannya pembelajaran ini membutuhkan media pembelajaran yang 

lebih menarik agar dalam pelaksanannya siswa lebih tertarik dan mau bekerja sama 

secara kompak dan mampu belajar secara individu dengan baik untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa diantaranya menggunakan video pembelajaran dan tarik tambang.  

Video pembelajaran adalah serangkaian gambar gerak yang disertai suara 

dengan pesan-pesan didalamnya untuk mencapai tujuan pembelajaran dan 

penayangannya melibatkan teknologi.Penggunaan video dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif dirasa mampu untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

karena dengan video siswa dapat melihat dan mendengar materi yang dipelajari dan 

bukan hanya sekedar membayangkan dalam bayangan. 

Permaianan tarik tambang merupakan suatu permainan merupakan permainan 

tradisional yang mempergunakan seutas tambang dengan ukuran tertentu sebagai alat 

mengadu kekuatan untuk saling menarik antara regu yang satu dengan regu yang lain. 

Dalam permainan ini terdapat banyak sekali gaya yang dibutuhkan dalam permaianan 

oleh karena itu peneliti memilih permainan tarik tambang sebagai media 

pembelajaran agar siswa bisa terlibat secara langsung dalam mencari pengetahuan. 

Dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT berbantuan 

dengan video pembelajaran dan permainan tarik tambang diharapkan keefektifan 
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hasil belajar akan tercapai dan pengetahuan yang didapat benar-benar ada bukan 

hanya transfer pengetahuan dari guru ke siswa selain itu dari penggunaan model dan 

media ini diharapkan adanya perubahan tingkah laku yang berkelanjutan oleh siswa 

dan guru.  

2.1.7 Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan 

Berikut adalah hasil penelitian yang mengkaji peningkatan hasil belajar dengan 

kooperatif learning : 

a. Azizah, Noor I (2007) dalam penelitian yang berjudul “Keefektifan 

Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT (Numbered-Heads Together) dengan 

Pemanfaatan LKS (Lembar Kerja Siswa) Pokok Bahasan Bangun Ruang Sisi 

Datar (Kubus dan Balok) Siswa Kelas VIII Semester 2 SMP N 6 Tahun 

Pelajaran 2016/2007”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai 

rata-rata hasil belajar pada pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan 

pemanfaatan LKS lebih baik daripada nilai rata-rata hasil belajar pada 

pembelajaran dengan metode konvensional dan rata-rata hasil belajar siswa 

pada kelas ≥65. 

b. Sulistiyorini, Emi (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Keefektifan 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together (NHT) terhadap 

Hasil Belajar dan Pencapaian Tingkat Berpikir Siswa SMP dalam Geometri 

Menurut Van Hiele”. Dalam penelitian tersebut dapat disimoulkan bahwa ada 

perbedaan hasil belajar matematika materi pokok segi empat antara siswa 

yang dikenai model pembelajaran konvensional, serta Model pembelajaran 

Numbered Heads Together (NHT) lebih efektif dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional. 

Hasil penelitian terdahulu tersebut relevan dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti karena sama-sama meneliti tentang keefektifan model pembelajaran 

NHT (Numbered Heads Together). 
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2.1.8 Kerangka Berpikir 

Model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) adalah 

salah satu model pembelajaran kooperatif sebagai alternative bagi guru dalam 

mengajar siswa, yang merupakan sebuah variasi diskusi kelompok yang ciri khasnya 

adalah guru hanya menunujuk seorang siswa yang mewakili kelompoknya tanpa 

memberitahu terlebih dahulu siapa yang akan mewakili kelompok tersebut. Sehingga 

cara ini menjamin keterlibatan total semua siswa dan upaya yang sangat baik untuk 

meningkatkan tanggung jawab individual dalam diskusi kelompok. Jika sebelumnya 

guru hanya menggunakan model konvensional atau guru berceramah dan siswa hanya 

mendengarkan maka dengan pendekatan kooperatif learning siswa akan 

mempraktekkannya secara langsung sehingga diharapkan hasil belajar akan 

meningkat. 

          Dengan pembelajaran kooperatif tipe NHT siswa lebih mudah menyerap materi 

dari guru dan bias bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah. 

Gambar 1 

Kerangka Berpikir Peningkatan Hasil Belajar Dengan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe NHT 
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2.1.9  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah dipaparkan di atas, 

maka hipotesis penelitian yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah: 

Ho :Tidak terdapat perbedaanpengaruh yang signifikan antara model kooperatif 

tipe NHT dengan yang berbantuan permainan tarik tambang di SD Negeri 1 

Kaloran dengan yang berbantuan video di SD Negeri 3 Kaloran terhadap hasil 

belajar IPA kelas 5 semester II tahun pelajaran 2015/2016. 

Ha :Terdapat perbedaanpengaruh yang signifikan antara model kooperatif tipe 

NHT dengan yang berbantuan permainan tarik tambang di SD Negeri 1 

Kaloran dengan yang berbantuan video di SD Negeri 3 Kaloran terhadap hasil 

belajar IPA kelas 5 semester II tahun pelajaran 2015/2016. 
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