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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

2.1 Landasan Teori 

Berikut ini akan dijelaskan beberapa landasan teori tentang hakikat 

matematika, model pembelajaran kooperatif, metode NHT dan, hasil belajar dan 

motivasi belajar. 

2.1.1 Hakikat Matematika 

Matematika adalah sebagai struktur pelajaran abstrak dan saling berkaitan. 

Matematika juga merupakan baris ekspresi bagi kebanyakan rumus- rumus ilmiah. 

Hal- hal yang tidak diketahui ini dapat dicari menggunakan matematika. Sebagai 

pengetahuan, matematika mempunyai ciri- ciri khusus antara lain abstrak, 

deduktif, konsisten, hierarkis, dan logis. Soedjadi (Gatot, 2007: 1.2) menyatakan 

bahwa keabstrakan matematika karena objek dasarnya abstrakl yaitu fakta, 

konsep, operasi dan prinsip. Ciri keabstrakan matematika beserta cirinya yang 

tidak sederhana ini menyebabkan matematika tidak mudah untuk dipelajari dan 

pada akhirnya banyak siswa yang kurang tertarik dengan mata pelajaran ini.  

Namun demikian, ada hal yang tidak dapat dipungkiri pentingnya 

mempelajari matematika karena mata pelajaran ini berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bilangan- 

bilangan dan simbol serta ketajaman penalaran yang dapat membantu 

memperjelas dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari- hari, 

seperti halnya bahasa, membaca dan menulis.  

Menurut Susanto (2013: 185) matematika merupakan salah satu bidng studi 

yang ada pada jenjang pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar sampai pada 

jenjang perguruan tinggi, bahkam mata pelajaran ini juga diajarkan di taman 

kanak- kanak (TK) secara informal. Hal ini menunjukkan pentingnya matematika 

dalam bidang pendidikan dan dalam kehidupan sehari- hari.  

Belajar matematika merupakan suatu syarat cukup untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena hal ini melatih seseorang untuk 

berpikir kritis, kreatif dan aktif. Seperti yang sudah diuraikan dalam hakikat 
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matematika tersebut, bidang studi ini merupakan ide- ide abstrak yang berisi 

simbol- simbol maka konsep matematika harus dipahami terlebih dahulu sebelum 

memanipulasi simbol- simbol tersebut. pembelajaran mengandung makna belajar 

dan mengajar sehingga ada subjek yang akan memberikan informasi (informan) 

dan ada objek yang akan menerima informasi.  

2.1.2. Pembelajaran Matematika di SD 

Mata pelajaran matematika adalah salah satu mata pelajaran di sekolah 

yang merupakan mata pelajaran dasar di SD selain mata pelajaran lain. 

Matematika merupakan salah satu ilmu dasar dalam kehidupan sehari- hari yang 

berguna untuk memahami dasar – dasar ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

berkembang dewasa ini (Depdikbud 1994). 

Pembelajaran matematika di SD tidak lepas dari ciri matematika itu sendiri 

yaitu memiliki sifat abstrak dan berpola deduktif serta konsisten. Oleh karena itu 

materi pembelajaran matematika di SD harus mampu menumbuhkembangkan 

kemampuan dan membentuk pribadi siswa sehingga mampu mengikuti 

perkembangan IPTEK. 

Pembelajaran matematika di SD tidak hanya mengembangkan siswa 

trampil dalam melakukan operasi bilangan saja tetapi harus dapat memanfaatkan 

pengetahuan tentang bilangan untuk berbagai bidang lain tanpa harus melakukan 

operasi hitung. Pada dasarnya pembelajaran matematika bermaksud menata nalar, 

membentuk sikap siswa dan menumbuhkan kemampuan menggunakan atau 

menerapkan matematika dalam kehidupan. Hal ini berarti pembelajaran 

matematika tidak hanya memberikan keterampilan berhitung dan menyelesaikan 

soal, tetapi harus dapat mengembangkan daya nalar dan sikap siswa agar mampu 

menerapkan matematika untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Pendidikan 

matematika diarahkan untuk mencari tahu dan berbuat sehingga dapat membantu 

siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih  mendalam tentang alam sekitar 

(Depdiknas : 2003) 

Pembelajaran matematika merupakan proses belajar mengajar yang 

dibangun oleh guru untuk mengmbangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat 
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menungkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan 

mengonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang 

baik terhadap materi matematika. Menurut John Piaget (Susanto, 2013: 184), anak 

usia 7 – 12 tahun berada dalam tahap oprasional konkret. Berdasarkan 

perkembangan kognitif ini, maka, anak usia sekolah dasar pada umumnya 

mengalami kesulitan dalam memahami matematika yang bersifat abstrak. Karena 

keabstrakannya matematika relatif tidak mudah untuk dipahami oleh siswa 

sekolah dasar pada umumnya. 

Dalam hal ini guru menempati posisi penting dalam menciptakan suasana 

belajar yang kondusif dan menyenangkan untuk mengarahkan siswa mencapai 

tujuan secara optimal, serta guru harus mampu menempatkan diri secara dinamis 

dan fleksibel sebagai informan, transformator, serta evaluator bagi terwujudnya 

kegiatan belajar siswa yang dinamis dan inovatif. Sementara siswa dalam 

memperoleh pengetahuannya tidak menerima secara pasif, pengetahuan dibangun 

oleh siswa itu sendiri secar aktif. Sejalan dengan Piaget bahwa pengetahuan 

diperoleh siswa dari suatu kegiatan yang dilakukan siswa, bukan sesuatu yang 

dilakukan terhadap siswa. 

Tujuan pembelajaran akan mencapai hasil yang maksimal apabila 

pembelajaran berjalan secara efektif, yaitu pembelajaran yang mampu melibatkan 

seluruh siswa secara aktif. Sehingga dapat dikatakan bahwa siswa dikatakan 

belajar matematika apabila pada diri siswa tersebut terjadi suatu kegiatan yang 

dapat mengakibatkan perubahan tingkah laku yang berkaitan dengan matematika. 

Perubahan tersebut terjadi dari tidak tahu menjadi tahu konsep matematika, dan 

mampu menggunakannya dalam materi lanjut maupun dalam kehidupan sehari – 

hari. 

Secara umum, tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar adalah 

agar siswa mampu dan terampil menggunakan matematika. Selain itu 

pembelajaran matematika juga dapat memberikan teanan penataran nalar dalam 

penerapan matematika.  
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Secara khusus, tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar, 

sebagaimana yang disajikan oleh Depdiknas (2001) dalam Susanto (2013: 187), 

sebagai berikut : 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep, dan 

megaplikasikan konsep antar algoritme. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam genaralisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan 

dan pernyataan matematika. 

3. Memecahkan masalah yang meliputu kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh. 

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

unutk menjelaskan keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai penggunaan matemayika dalam kehidupan sehari 

– hari. 

Menurut Depdiknas (Susanto, 2013: 189) mengemukakan kemampuan dan 

kompetensi umum pembelajaran matematika di sekolah dasar adalah sebagai 

berikut :  

1. Melakukan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian 

berserta operasi campurannya termasuk yang melibatkan pecahan.  

2. Menentukan sifat dan unsur berbagai bangun datar dan bangun ruang 

sederhana termasuk penggunaan sudut, keliling, luas, dan volume.  

3. Menentukan sifat simetri, kesebangunan dan sistem koordinat.  

4. Menggunakan pengukuran satuan, kesetaraan antarsatuan dan penaksiran 

pengukuran.  

5. Menentukan dan menafsirkan data sederhana, seperti : ukuran tertinggi, 

terendah, rata- rata, modus, mengumpulkan dan menyajikannya.  

6. Memecahkan masalah, melakukan penalaran, dan mengomunikasikan 

gagasan secara matematika.  

Untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika tersebut, guru 

hendaknya dapat menciptakan kondisi dan situasi pembelajaran yang 
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memungkinkan siswa aktif membentuk, menemukan, dan mengembangkan 

pengetahuannya.  

Lebih rinci seperti yang dijabarkan dalam standar isi pendidikan menurut 

Permendiknas No 22 Tahun 2006 tentang standar isi. Dari penjabaran berikut, 

peneliti mengambil materi matematika pada semester 2 pada standar kompetensi 

nomor 7, yaitu menggunakan lambang bilangan romawi. Seperti diketahui materi 

ini terbilang singkat dan mudah bagi siswa sekolah dasar. Namun, ada pula siswa 

yang kurang memahami materi ini karena guru mengajarkan untuk menghafal 

lambang bilangan romawi tersebut. Jika hanya dengan menghafal siswa akan 

mudah lupa. Namun, dengan adanya tindakan atau aktivitas yang berkaitan 

dengan materi, siswa akan dapat mengingat dan memahaminya. Berikut standar 

kompetensi dan kompetensi dasar Matematika Kelas 5 Semester II: 

Tabel 2 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar  

Pelajaran Matematika Kelas 5 Semester II 
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2.2 Model Pembelajaran Kooperatif  

2.2.1 Definisi Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Davison & Kroll (dalam Asma, 2006:11) pembelajaran 

kooperatif adalah kegiatan yang berlangsung di lingkungan belajar berbentuk 

kelompok kecil, sehingga siswa dapat saling berbagi ide dan bekerja secara 

kolaboratif untuk menyelesaikan tugas akademik mereka.Slavin (2009:11) 

mengungkapkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran 

dimana sistem pembelajaran dan bekerja dalam kelompok – kelompok kecil yang 

berjumlah empat – enam orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang 

siswa lebih bergairah dalam belajar.  

Dari definisi – definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif adalah model pembelajaran dengan cara berkelompok untuk 

bekerjasama dalam menyelesaikan suatu masalah dengan cara berbagi ide atau 

pengetahuan yang dimiliki setiapa anggota kelompok. 

2.2.2 Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Kooperatif 

Sadker dan Sadker (dalam Miftahul Huda, 2011: 66) menjabarkan 

beberapa manfaat pembelajaran kooperatif. Menurut mereka, selain meningkatkan 

keterampilan kognitif dan afektif siswa, pembelajaran kooperatif juga 

memberikan manfaat besar lain seperti berikut ini: 

a. Siswa yang diajari dengan dan dalam struktur-struktur kooperatif 

akan memperoleh hasil pembelajaran yang lebih tinggi, hal ini 

khususnya berlaku bagi siswa-siswa SD untuk mata pelajaran 

matematika. 

b. Siswa yang berpartisipasi dalam pembelajaran kooperatif akan 

memiliki sikap harga diri yang lebih tinggi dan motivasi yang 

lebih besar untuk belajar. 

c. Dengan pembelajaran kooperatif, siswa menjadi lebih peduli 

pada teman-temannya, dan di antara mereka akan terbangun rasa 

ketergantungan yang positif untuk proses belajar mereka nanti. 

d. Pembelajaran kooperatif meningkatkan rasa penerimaan siswa 

terhadap teman-temannya yang berasal dari latar belakang ras 

dan etnik yang berbeda-beda. 

 

Slavin (dalam Miftahul Huda, 2011: 68) mengidentifikasikan tiga kendala 

utama atau apa yang disebut pitfalls (lubang-lubang perangkap) terkait dengan 

pembelajaran kooperatif: 
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a. Free Rider: jika tidak dirancang dengan baik, pembelajaran 

kooperatif justru berdampak pada munculnya free rider atau 

“pengendara bebas”. Yang dimaksud free rider disini adalah 

beberapa siswa yang tidak bertanggung jawab secara personal 

pada tugas kelompoknya; mereka hanya “mengekor” saja apa 

yang dilakukan oleh teman-teman satu kelompoknya yang lain. 

b. Diffusion of Responsibility: yang dimaksud Diffusion of 

Responsibility (penyebaran tanggung jawab) ini adalah suatu 

kondisi dimana beberapa anggota yang dianggap tidak 

mampucenderung diabaikan oleh anggota-anggota lain yang 

“lebih mampu”.  

c. Learning a Part of Task Specialization: dalam beberapa metode 

tertentu, seperti Jigsaw, Group Investigation, dan metode-metode 

lain yang terkait,  setiap kelompok ditugaskan untuk mempelajari 

atau mengerjakan bagian materi yang berbeda antarsatu sama lain. 

Pembagian semacam ini seringkali membuat siswa hanya fokus 

pada bagian materi yang menjadi tanggungjawabnya, sementara 

bagian materi lain yang dikerjakan oleh kelompok lain hampir 

tidak digubris sama sekali, padahal semua materi tersebut saling 

berkaitan satu sama lain. 

 

Dari uraian tentangkelebihan dan kelemahan pembelajaran kooperatif dapat 

disimpulkan bahwa kelebihan pembelajaran kooperatif adalah siswa akan 

memperoleh hasil pembelajaran yang lebih tinggi, memiliki sikap harga diri yang 

lebih tinggi dan motivasi yang lebih besar, akan terbangun rasa ketergantungan 

yang positif , meningkatkan  rasa penerimaan siswa terhadap perbedaan yang ada. 

Sedangkan kekurangannya adalah siswa tidak bertanggung jawab secara 

personal pada tugas kelompoknya, anggota yang dianggap tidak mampucenderung 

diabaikan oleh anggota-anggota lain yang lebih mampu, siswa hanya fokus pada 

bagian materi yang menjadi tanggungjawabnya sedangkan materi yang lain 

diabaikan. 

2.3 Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT (Numbered Heads Together) 

Teknik belajar mengajar Kepala Bernomor (Numbered Heads) 

dikembangkan oleh Spencer Kagan (1992). 

Menurut Hamdani (2010:89) menjelaskan bahwa“Numbered Heads 

Together adalah metode belajar dengan cara setiap siswa diberi nomor dan dibuat 

suatu kelompok, kemudian secara acak, guru memanggil nomor dari siswa”. 

Menurut Lie(2004: 59) “Numbered Heads Together  adalah pembelajaran 
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kooperatif yang memberikan  kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan 

ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat”. Menurut Slavin 

(dalam Miftahul Huda, 2011: 130)“Numbered Heads Together adalah suatu 

model pembelajaran yang lebih mengedepankan kepada aktivitas siswa dalam 

mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang 

akhirnya dipresentasikan di depan kelas”.   

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Numbered Heads Together 

adalah suatu pembelajaran dimana setiap siswa diberikan nomor. Dalam hal ini 

siswa saling memberikan  kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan 

ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Untuk 

mempertanggung jawabkan hasil diskusinya siswa mempresentasikan hasil 

diskusinya sesuai dengan nomor yang dipanggil oleh guru. 

2.3.1 Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT (Numbered 

Heads Together) 

Langkah-langkah Numbered Heads Together menurut Hamdani (2010:90) 

a. Siswa dibagi dalam kelompok dan setiap siswa dalam setiap 

kelompok mendapat nomor. 

b. Guru memberikan tugas kepada tiap-tiapkelompok disuruh 

untuk mengerjakannya. 

c. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan 

bahwa setiap anggota kelompok dapat mengerjakannya. 

d. Guru memanggil salah satu nomor siswa dan siswa yang 

nomornya dipanggil melaporkan hasil kerja sama mereka. 

e. Siswa lain diminta untuk memberi tanggapan, kemudian guru 

menunjuk nomor lain. 

f. Kesimpulan 

 

Langkah-langkah Numbered Heads Together menurut Suprijono (2009:92) 

a. Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil. 

b. Guru mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab 

oleh tiap-tiap kelompok. 

c. Setiap kelompok menyatukan kepalanya “Heads Together” 

berdiskusi memikirkan jawaban atas pertanyaan dari guru. 

d. Guru memanggil peserta didik yang memiliki nomor yang 

sama dari tiap-tiap kelompok. 

e. Mereka yang nomornya dipanggil menjawab pertanyaan yang 

diberikan guru secara bergiliran sampai semua kelompok 

mendapat giliran memaparkan jawaban atas pertanyaan guru. 
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f. Kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan yang guru berikan 

sebagai pengetahuan yang utuh. 

 

Hal ini ditegaskan oleh pendapat Suprihatiningrum (2012:209) bahwa 

langkah-langkah Model Numbered Heads Together adalah: 

a. Penomoran 

Guru membagi siswa ke dalam kelompok beranggota 3-5 orang 

dan kepada setiap anggota kelompok diberi nomor 1 sampai 5. 

b. Mengajukan pertanyaan 

Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa.  

c. Berpikir bersama 

Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan 

tersebut dan meyakinkan tiap anggota dalam timnya 

mengetahui jawabannya. 

d. Menjawab  

Guru memanggil nomor tertentu, kemudian siswa yang 

nomornya sesuai mengacungkan tangan dan mencoba untuk 

menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas. 

Kesimpulan dari langkah-langkah Numbered Heads Together adalah 

sebagai berikut: 

a. Penomoran 

Guru membagi siswa ke dalam kelompok beranggota 3-5 orang dan 

kepada setiap anggota kelompok diberi nomor 1 sampai 5. 

b. Mengajukan pertanyaan 

Guru mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh tiap-tiap 

kelompok. 

c. Berpikir bersama 

Setiap kelompok mulai berdiskusi untuk menemukan jawaban yang 

dianggap paling tepat dan memastikan semua anggota kelompok 

mengetahui jawaban tersebut. 

d. Pemanggilan  

Guru memanggil salah satu nomor secara acak 

e. Menjawab  

Mereka yang nomornya dipanggil menjawab pertanyaan yang diberikan 

guru secara bergiliran sampai semua kelompok mendapat giliran 

memaparkan jawaban atas pertanyaan guru. 
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f. Memberi tanggapan 

Siswa lain diminta untuk member tanggapan, kemudian guru menunjuk 

nomor lain 

g. Kesimpulan  

Kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan yang guru berikan sebagai 

pengetahuan yang utuh 

 

2.3.2 Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

(Numbered Heads Together) 

Pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) 

memilikikelebihan dan kelemahan sebagai berikut (Hamdani, 2010: 90): 

Kelebihan model Numbered Heads Together adalah: 

a. Setiap siswa menjadi siap semua. 

b. Siswa dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh. 

c. Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai. 

Kelemahan model Numbered Heads Together adalah: 

a. Kemungkinan nomor yang dipanggil, akan dipanggil lagi oleh 

guru. 

b. Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. 

 

2.4 Hasil belajar 

Sebelum membicarakan pengertian prestasi belajar terlebih dahulu akan 

dikemukakan apa yang dimaksud dengan prestasi dan belajar.  Prestasi menurut 

kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata “prestasi” yang berarti hasil yang telah 

dicapai dan “belajar” yang berarti penguasaan pengetahuan atau keterampilan 

yang dikembangkan melalui mata pelajaran. Lazimnya ditunjukkan dengan nilai 

tes atau nilai (angka) yang diberikan oleh guru. Jadi prestasi belajar adalah hasil 

yang telah dicapai dalam penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

dikembangkan melalui mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes 

yang diberikan oleh guru (Depdikbud 1997). 

Selanjutnya menurut Winkel (1996), belajar adalah suatu aktivitas mental 

atau psikis yang berlangsung dalam interaksi yang aktif dengan lingkungan, yang 

menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, ketrampilan 

dan nilai sikap. Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari 

kegiatan belajar, karena kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan prestasi 

merupakan hasil dari proses belajar. Memahami pengertian prestasi belajar secara 
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garis besar harus bertitik tolak kepada pengertian belajar itu sendiri; untuk itu para 

ahli mengemukakan pendapatnya yang berbeda-beda sesuai dengan pandangan 

yang mereka anut. Namun dari pendapat-pendapat yang berbeda itu dapat kita 

temukan satu titik persamaan. 

Menurut Djamarah (2002), prestasi adalah suatu kegiatan yang telah 

dikerjakan, diciptakan baik secara individual maupun kelompok”. Pengertian yang 

dimaksud dengan prestasi belajar adalah suatu bukti atau simbol keberhasilan 

yang dapat dicapai dalam suatu proses yang berlangsung dalam proses interaksi 

belajar baik yang diciptakan secara individual maupun dalam kelompok. 

Dalam dunia pendidikan prestasi dapat diartikan sebagai hasil dari proses 

belajar mengajar yakni, penguasaan, perubahan emosional, atau perubahan 

tingkah laku yang dapat diukur dengan tes tertentu (Abdullah, 2008). Dapat 

diartikan bahwa prestasi belajar adalah hasil dari sebuah proses yang dialami 

siswa dalam sebuah pengajaran yang dapat diukur melalui tes tertentu. 

Hampir serupa dengan pernyataan Abdullah, Ilyas (2008) menjelaskan 

bahwa prestasi belajar adalah hasil maksimum yang dicapai oleh seseorang 

setelah melakukan kegiatan belajar yang diberikan berdasarkan atas pengukuran 

tertentu. Seseorang yang telah melakukan kegiatan belajar yang diberikan 

berdasarkan atas pengukuran tertentu diharapkan dapat mencapai hasil yang 

maksimum. Seorang yang dapat melakukan atau memperoleh hasil maksimum 

dari kegiatan belajarnya maka sebuah prestasi belajar akan didapatkan. 

Sementara itu, Syah (2006) mencoba meluaskan pemahaman dengan 

menyampaikan bahwa prestasi belajar adalah perubahan tingkah laku yang 

dianggap penting yang diharapkan dapat mencerminkan perubahan yang terjadi 

sebagai hasil belajar siswa, baik yang berdimensi cipta, dan rasa maupun yang 

berdimensi karsa. Kata lainnya, prestasi belajar adalah sebuah usaha perubahan 

tingkah laku siswa yang berorientasi menuju perubahan tingkah laku siswa yang 

mengandung nilai-nilai positif sebagai hasil dari hasil belajar siswa. 

Selanjutnya Winkel (1996) mengatakan bahwa “prestasi belajar adalah 

suatu bukti keberhasilan belajar atau kemampuan seseorang siswa dalam 

melakukan kegiatan belajarnya sesuai dengan bobot yang dicapainya.”  
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Dari penjelasan tersebut, tampak bahwa meskipun memberikan batasan-

batasan yang berbeda-beda tentang apa itu prestasi belajar, namun demikian, para 

ahli tersebut tetap sampai pada satu titik temu yang sama, bahwa prestasi belajar 

adalah sebuah capaian yang dalam pemaparan Syah (2006) disebut sebagai 

perubahan tingkah laku pada dimensi cipta, rasa dan karsa. Illyas (2008) 

menyebutkan sebagai hasil maksimum yang dicapai karena telah melakukan 

kegiatan belajar. Abdullah (2008) menyebutkan sebagai hasil dari proses yang 

dialami dalam pengajaran, dimana alat ukur untuk mengukur hasil proses tersebut 

dilakukan melalui tes, sedangkan Djamarah (2002) menyebutkan sebagai simbol 

keberhasilan yang dicapai dalam proses interaksi karena proses belajar mengajar 

yang berlangsung. Winkel (1996) sendiri membatasi prestasi belajar dengan 

menyebutkan bahwa prestasi belajar sebagai bukti keberhasilan atau kemampuan 

siswa dalam melakukan kegiatan belajarnya. 

Namun demikian, demi kepentingan penelitian ini, penulis memilih untuk 

membuat batasan tentang prestasi belajar sebagai hasil atau capaian yang telah 

diperoleh siswa karena telah melewati proses belajar mengajar, dimana hasil atau 

capaian itu diukur dengan memberikan tes. Nilai yang diperoleh dari hasil tes 

tersebut kemudian yang diukur untuk melihat siswa tersebut telah berhasil 

mencapai belajarnya atau masih belum. Agar lebih terukur, kriteria nilai sebagai 

bukti keberhasilan bahwa siswa tersebut telah berhasil mengikuti proses 

pembelajaran, diukur berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). Khusus 

dalam penelitian ini, acuan ukuran KKM adalah sebagai berikut: 
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Ketuntasan individual  = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖
𝑥100%      

 

Ketuntasan klasikal     =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
𝑥100%  

Keterangan 

Ketuntasan indiviual  : Jika siswa mencapai ketuntasan skor > 65 

Ketuntasan klasikal  : Jika > 75% dari seluruh siswa mencapai  ketuntasan skor 

> 65. 

 

2.4.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Diakui bahwa sukses atau gagalnya seorang siswa dalam mencapai prestasi 

belajar sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut dapat saja 

berasal dari dalam diri siswa, dan dapat pula berasal dari luar diri siswa. slameto 

(2003), menyebutkan ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Sementara itu Syah (2002) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar siswa terdiri atas tiga, yaitu faktor internal eksternl dan 

pendeketan belajar. Faktor ini sebenarnya telah disebutkan oleh Slameto (2003) 

dalam paparannya, namun dipisahkan oleh Syah (2002) sebagai faktor yang 

berdiri sendiri dari faktor eksternal. Sependapat dengan Slameto, Mulyadi (2010) 

juga menyebutkan bahwa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap prestasi 

belajar ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Detailnya, pemikiran 

ketiga ahli ini diuraikan berikut di bawah ini:  

 Pertama, menurut Slameto (2003), secara garis besarnya faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi prestasi belajar dapat dikelompokkan atas : 

a. Faktor Internal 

Faktor internal ini sering disebut faktor instrinsik yang meliputi 

kondisi fisiologi dan kondisi psikologis yang mencakup minat, kecerdasan, 

bakat, motivasi, dan lain-lain. 

1)  Kondisi Fisiologis Secara Umum 

Kondisi fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan belajar seseorang. Contoh: Orang yang ada dalam 
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keadaan segar jasmaninya akan berlainan belajarnya dari orang yang 

ada dalam keadaan lelah.  

2)  Kondisi Psikologis 

Belajar pada hakikatnya adalah proses psikologi. Oleh karena itu 

semua keadaan dan fungsi psikologis tentu saja mempengaruhi belajar 

seseorang. Itu berarti belajar bukanlah berdiri sendiri, terlepas dari 

faktor lain seperti faktor dari luar dan faktor dari dalam. Faktor 

psikologis sebagai faktor dari dalam tentu saja merupakan hal yang 

utama dalam menentukan intensitas belajar seorang anak. (Djamarah, 

2008). 

3)  Kondisi Panca Indera 

Sebagian besar yang dipelajari manusia dipelari menggunakan 

penglihatan dan pendengaran. Orang belajar dengan membaca, melihat 

contoh atau model, melakukan observasi, mengamati hasil eksperimen, 

mendengarkan keterangan guru dan orang lain, mendengarkan 

ceramah, dan lain sebagainya. 

4)  Intelegensi/Kecerdasan 

Intelegensi adalah suatu kemampuan umum dari seseorang untuk 

belajar dan memecahkan suatu permasalahan. Jika intelegensi 

seseorang rendah bagaimanapun usaha yang dilakukan dalam kegiatan 

belajar, jika tidak ada bantuan orang tua atau pendidik niscaya usaha 

belajar tidak akan berhasil. 

5)  Bakat 

Bakat merupakan kemampuan yang menonjol disuatu bidang tertentu 

misalnya bidang studi matematika atau bahasa asing. Bakat adalah 

suatu yang dibentuk dalam kurun waktu, sejumlah lahan dan 

merupakan perpaduan taraf intelegensi.  

6)  Motivasi 

Kuat lemahnya motivasi belajar seseorang turut mempengaruhi 

keberhasilan belajar. Karena itu motivasi belajar perlu diusahakan 

terutama yang berasal dari dalam diri (motivasi intrinsik) dengan cara 
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senantiasa memikirkan masa depan yang penuh tantangan dan harus 

untuk mencapai cita-cita.  

b. Faktor Eksternal 

Faktor yang bersumber dari luar diri individu yang bersangkutan. 

Faktor ini sering disebut dengan faktor ekstrinsik yang meliputi segala 

sesuatu yang berasal dari luar diri individu yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajarnya baik itu di lingkungan sosial maupun lingkungan lain 

(Djamarah, 2008). 

1)  Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu: 

a)  Lingkungan Alami 

Belajar pada keadaan udara yang segar akan lebih baik hasilnya 

daripada belajar pada suhu udara yang lebih panas dan pengap. 

b)  Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial, baik yang berwujud manusia dan 

representasinya (wakilnya), walaupun yang berwujud hal yang lain 

langsung berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Seseorang 

yang sedang belajar memecahkan soal akan terganggu bila ada 

orang lain yang mondar-mandir di dekatnya atau keluar masuk 

kamar.  

2.5 Hubungan Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT (Numbered Heads 

Together) dengan Hasil Belajar 

Menurut Isjoni (2011:16 ) “dalam proses pembelajaran Numbered Heads 

Together, siswa terlibat aktif pada proses pembelajaran sehingga memberikan 

dampak positif terhadap kualitas interaksi dan komunikasi yang berkualitas, dapat 

memotivasi siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya”.   

Dalam pembelajaran matematika, guru berusaha untuk menciptakan iklim 

pembelajaran yang mempermudah siswa dalam mempelajari materi 

matematika.Tugas guru adalah dapat menciptakan program pembelajaran yang 

menarik sehingga siswa mau dan senang untuk belajar matematika. Pembelajaran 

yang menarik dapat dilakukan dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe 
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Numbered Heads Together (NHT). Numbered Heads Together (NHT) adalah 

kegiatan belajar berkelompok dimana setiap anggota dalam kelompok 

mendapatkan penomoran. Pertama-tama guru menjelaskan materi pelajaran 

kepada siswa. Kemudian siswa dalam satu kelas dibagi menjadi beberapa 

kelompok. Setiap anggota dalam kelompok diberi nomor. Guru memberikan tugas 

berupa soal atau pertanyaan untuk semua kelompok. Siswa diberikan kesempatan 

untuk menyelesaikan soal dengan berdiskusi dan bekerjasama dengan anggota 

kelompok. Melalui kegiatan diskusi dan kerjasama tersebut dapat melatih 

kemampuan siswa untuk berani mengeluarkan ide-ide atau pendapat yang 

dimilikinya, saling menghargai pendapat dari anggota lain, dan membangun 

hubungan positif antar sesama anggota kelompoknya. Setelah siswa selesai 

berdiskusi, guru memanggil siswa dengan nomor tertentu. Siswa yang nomornya 

sesuai mencoba menjawab pertanyaan sedangkan siswa lain diberi kesempatan 

untuk bertanya atau memberikan pendapat kepada siswa yang menjawab 

pertanyaan. Guru mengulangi kegiatan tersebut sampai semua siswa mendapat 

giliran. Melalui pembelajaran ini siswa akan lebih mudah dalam memahami 

materi. Dalam pembelajaran kelompok ini, siswa dapat menjadi tutor sebaya bagi 

siswa lainnya. Sehingga siswa yang kurang mampu dapat bertanya kepada siswa 

yang mampu, dan siswa yang mampu dapat menjelaskan kepada siswa lain yang 

belum paham tentang materi yang sedang dipelajari. Karena kemampuan siswa 

dalam memahami materi lebih mudah, maka hasil belajar siswa juga akan 

meningkat.  

2.6 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Andhika Imam Kartomo (2012). Penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT berbantuan LKS untuk meningkatkan kerjasama dan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 5 di SD Negeri Candiroto 

Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung Tahun 2011/2012. Dalam 

penilitian ini terbukti bahwa kerjasama dan hasil belajar siswa meningkat setelah 

menerapkan pembelajaran kooperatif tipe NHT. Peningkatan tersebut dapat dilihat 

dari rata-rata nilai siswa yang meningkat mulai dari pra siklus, siklus I, dan siklus 
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II. Pada kondisi pra siklus rata-rata kerjasama 66,33 dan terdapat 11 siswa tuntas 

dari 25 siswa kemudian siklus I dengan rata-rata kerjasama 75,22 dan terdapat 19 

siswa tuntas dari 25 siswa dan siklus II dengan rata-rata kerjasama 80,78 dan 25 

siswa tuntas. Sedangkan pada kondisi pra siklus rata-rata hasil belajar 62 dan 

terdapat 11 siswa tuntas dari 25 siswa kemudian siklus I dengan rata-rata hasil 

belajar 72 dan terdapat 19 siswa tuntas dari 25 siswa. Siklus II dengan rata-rata 

hasil belajar 85 dan 25 siswa tuntas. 

Kusnan (2012), dalam penelitiannya yang berjudul “Upaya Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT Tentang 

Jarak dan Kecepatan di Kelas V SD Ngurenrejo Wedarijaksa Kabupaten Pati 

Tahun Pelajaran 2012/2013” menyimpulkan bahwa dalam penelitian ini terjadi 

peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa yang terlihat dari interaksi siswa 

dalam berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusi serta merespon jawaban 

temannya. Siswa pada siklus I hanya mencapai 63% belum mencapai indikator 

keberhasian ≥ 80% namun pada siklus II sudah mencapai indikator keberhasilan 

yaitu 89%. Hasil belajar siklus I dari 19 siswa sebanyak 8 siswa atau 53,13% 

tuntas dan sebanyak 7 siswa atau 46,87% belum tuntas dan pada siklus II 

sebanyak 18 siswa atau 86% dari jumlah siswa mencapai ketuntasan. Indikator 

keberhasilan 80% siswa tuntas, KKM (70). Hal ini menunjukan adanua 

peningkatan hasil belajar siswa matematika materi menaksir dan membulatkan 

operasi hitung pada siswa kelas 5 setelah menggunakan Numbered Heads 

Together . 

Juwito (2012), dalam penelitiannya dengan judul “Penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe NHT untuk meningkatkan prestasi belajar matematika pada siswa 

kelas IV SD Madugowongjati 02 Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Tahun 

Pelajaran 2011/2012”. Proses pembelajaran matematika menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT mampu merubah proses pembelajaran yang 

semula teacher centered berubah menjadi berpusat pada siswa. Pembelajaran 

berlangsung aktif, siswa mengikuti proses pembelajaran dengan senang hati, 

minat, perhatian dan motivasi belajar matematika siswa meningkat. Penerapan 

model pembelajaran ini terbukti dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada 
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mata pelajaran matematika di kelas 4 SD Madugowongjati 02 Kecamatan 

Gringsing Kabupaten Batang. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian bahwa telah 

terjadi peningkatan presentase siswa yang tuntas belajar yaitu kondisi awal 

sebanyak 33% tuntas belajar menjadi 100% siswa tuntas belajar pada siklus II. 

Karena indikator keberhasilan penelitian ini 80% siswa tuntas belajar maka 

penelitian ini dianggap berhasil. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diharapkan dapat dijadikan bahan 

pertimbangan atau rujukan dalam pembelajaran matematika di SD, khususnya 

bagi siswa kelas 5 SD Negeri Cebongan 03 dengan latar latar belakang sosial dan 

ekonomi orangtua siswa sebagian besar sebagai wiraswasta dan pegawai negeri. 

Akibat kesibukan orang tua, banyak siswa yang kegiatan belajarnya kurang 

terpantau. Sehingga siswa menjadi kurang bersemangat untuk belajar. Penelitian 

ini dilakukan untuk lebih meningkatkan hasil belajar kognitif dengan melihat 

karakteristik siswa yang hasil belajarnya belum mencapai KKM. Berdasarkan 

hasil penelitian tersebut siswa menjadi  lebih aktif dalam bekerja sama dan 

berinteraksi dengan teman-temannya. Oleh karena itu, peneliti menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe NHT untuk meningkatkan hasil belajar di SD Negeri 

Cebongan 03 Salatiga kelas 5 pada mata pelajaran matematika tahun pelajaran 

2014/2015.  

2.6  Kerangka Pikir 

Pada kondisi awal guru masih menerapkan pembelajaran konvensional 

yang berbasis pada ceramah sehingga siswa menjadi cepat bosan dan kurang 

antusias dalam mengikuti pelajaran matematika. Kegiatan siswa hanya sebatas 

mendengarkan, mencatat, dan mengerjakan soal membuat siswa menjadi pasif. 

Hal ini membuat hasil belajar siswa kurang dari KKM ≥ 65. Untuk menanggapi 

masalah tersebut, dibutuhkan upaya  penanganan dalam mengantisipasi rendahnya 

hasil belajar peserta didik, guru harus menerapkan pembelajaran yang mendukung 

bagi perkembangan siswa. Salah satunya adalah dengan menerapkan 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). Pada 

pembelajaran kooperatif, pembelajaran dilakukan dalam kelompok kecil agar 
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siswa bekerja sama saling membantu dalam belajar dan bertanggung jawab pada 

dirinya sendiri dan kelompok lain. 

Dengan Pembelajaran Kooperatif  Tipe Numbered Heads Together (NHT), 

siswa dituntut untuk saling bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh guru dengan membentuk siswa menjadi  beberapa kelompok. 

Setiap anggota kelompok diberi nomor. Siswa saling berpartisipasi mengeluarkan 

pendapat yang dimilikinya. Siswa juga dapat menjadi tutor sebaya bagi siswa 

lainnya. Siswa dapat saling membantu satu sama lain untuk menjawab pertanyaan 

yang diberikan oleh guru. Selain itu, siswa juga bertanggung jawab terhadap 

dirinya sendiri melalui nomor yang dimilikinya. Melalui nomor yang dimilikinya 

siswa akan dipanggil oleh guru secara acak untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya secara bergiliran sampai semua kelompok mendapat giliran 

memaparkan jawaban atas pertanyaan guru, siswa lain diminta untuk memberi 

tanggapan, kemudian guru menunjuk nomor lain. Lalu guru membimbing siswa 

untuk menyimpulan dari jawaban atas pertanyaan yang guru berikan sebagai 

pengetahuan yang utuh. Melalui kegiatan pembelajaran yang seperti ini siswa 

akan lebih mudah dalam memahami materi. Karena siswa lebih mudah dalam  

memahami materi, maka hasil belajar siswa juga akan meningkat. 

Berdasarkan simpulan tersebut, dapat disajikan skema kerangka berpikir 

sebagai berikut: 
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Gambar 1 

Kerangka Pikir 

 

2.7 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir tersebut, hipotesis tindakan 

dalam penelitian ini adalah: Penerapan pembelajaran kooperatif tipe NHT diduga 

dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 5 SDN Cebongan 03  

Salatiga Semester II tahun pelajaran 2014/2015. 

 

 

 

KONDISI AWAL 

KONDISI AKHIR 

TINDAKAN 

Hasil belajar meningkat (mencapai KKM ≥65) 

Terjalin kerjasama antar siswa 

Kemampuan guru dalam menggunakan model 

pembelajaran meningkat 

Teacher center, 

membosankan, siswa 

pasif 

Hasil belajar belum 

mencapaik KKM ≥65 

Belum terjalin 

kerjasama antar 

siswa  

Penerapan 

Pembelajaran 

Kooperatif Tipe NHT 

dalam pembelajaran 

matematika 

Siklus I 

Siklus II 


