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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1 Hasil Belajar 

 Tujuan utama dari kegiatan belajar adalah hasil belajar. Kegiatan belajar dan 

hasil belajar mempunyai hubungan yang erat yang tak terpisahkan. Hasil belajar 

diperoleh setelah siswa melakukan kegiatan belajar. Beberapa ahli mempunyai 

pandangan yang berbeda mengenai pengertian hasil belajar tetapi mempunyai inti 

yang sama. Menurut Purwanto (2009:46) “hasil belajar adalah pencapaian tujuan 

pendidikan pada siswa yang mengikuti proses belajar mengajar”. Hasil belajar 

merupakan komponen pendidikan yang harus disesuaikan dengan tujuan 

pendidikan, karena hasil belajar di ukur untuk mengetahui ketercapaian tujuan 

pendidikan melalui proses belajar mengajar. 

Menurut Sudjana (Iskandar, 2012:128) “hasil belajar adalah suatu akibat 

dari proses belajar dengan menggunakan alat pengukuran, yaitu berupa tes yang 

disusun secara terencana, baik tes tertulis, tes lisan, maupun tes perbuatan”. 

Sedangkan menurut iskandar (2012: 128) “hasil belajar adalah hasil yang 

diperoleh siswa setelah mengikuti suatu materi tertentu dari data kuantitatif 

maupun kualitatif”. Menurut Dimyati dan Mudjiono (Setyaningsih, 2011:19) 

“hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa 

dan dari sisi guru”. Dari sisi siswa hasil belajar merupakan tingkat perkembangan 

mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkat 

perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotor. Dari sisi guru hasil belajar merupakan saat terselesikannya bahan 

pelajaran. 

 Klasifikasi hasil belajar menurut Bloom (Setyaningsih, 2011:19) secara 

garis besar membagi menjadi 3 ranah, yakni: (a) Ranah kognitif, berkenaan 

dengan hasil belajar intelektual. (b) Ranah afektif, berkenaan dengan sikap. 

(c) Ranah psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. 
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Hasil belajar banyak di pengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Abu Ahmadi 

(Saminanto 2010:101) faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu: 

a. Faktor-faktor stimulasi belajar. 

Segala sesuatu di luar individu yang merangsang individu untuk mengadakan 

reaksi atau perbuatan belajar, antara lain: panjangnya bahan pelajaran, 

kesulitan bahan pelajaran, berartinya bahan pelajaran, berat ringanya tugas, 

suasana lingkungan eksternal. 

b. Faktor-faktor metode belajar 

Metode belajar yang dipakai oleh guru sangat mempengaruhi hasil belajar. 

Faktor-faktor metode belajar antara lain: kegiatan berlatih atau praktek, over 

learning dan driil, pengenalan tentang hasil-hasil belajar, belajar dengan alat 

indra, bimbingan dalam belajar, kondisi-kondisi intensif. 

c. Faktor-faktor individual 

Faktor-faktor individual meliputi: kematangan, fakor usia kronologis, 

perbedaan jenis kelamin, pengalaman sebelumnya, kapasitas mental, kondisi 

jasmaniah jasmani, kondisi kesehatan rohani dan motivasi. 

Dari berbagai pandapat para ahli tentang hasil belajar dapat disimpulkan 

hasil belajar adalah hasil akhir dari proses kegiatan belajar di kelas yang telah 

diikuti siswa dalam menerima materi pelajaran IPA dalam kompetensi yang 

berupa aspek kognitif yang dinyatakan dengan skor. 

 

2.1.2 IPA 

 Untuk mendefisinikan IPA tidaklah mudah, karena sering kurang dapat 

menggambarkan secara lengkap pengertian sains sendiri. Menurut H.W Flower  

(Triyanto, M.Pd., 2012:4) IPA adalah pengetahuan yang sistematis dan 

dirumuskan, yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan didasarkan 

terutama atas pengamatan dan deduksi. 

IPA mempelajari alam semesta, benda-benda yang ada di permukaan 

bumi, di dalam perut bumi dan di luar angkasa, baik yang dapat diamati indera 

maupun yang tidak dapat diamati dengan indera. Oleh karena itu, dalam 

menjelaskan hakekat fisika, pengertian IPA dipahami terlebih dahulu. IPA atau 
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ilmu kealaman adalah ilmu tentang dunia zat, baik makhluk hidup maupun benda 

mati yang diamati. (Kardi dan Nur 1994: 1) 

Adapun Wahyana (Triyanto, M.Pd., 2012:4) mengatakan bahwa IPA 

adalah suatu kumpulan pengetahuan tersusun secara sistematik, dan dalam 

penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gelaja alam. Perkembangannya 

tidak hanya ditandai oleh adanya kumpulan fakta, tetapi oleh adanya metode 

ilmiah dan sikap ilmiah. 

Dapat disimpulkan bahwa IPA adalah suatu kumpulan teori yang 

sistematis, penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan 

berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen. 

 

2.1.3 Hakikat Pembelajaran IPA 

 Secara umum IPA dipahami sebagai ilmu kealaman, yaitu ilmu tantang 

dunia zat, baik makhluk hidup maupun benda mati yang diamati. IPA dipahami 

sebagai ilmu yang lahir dan berkembang lewat langkah-langkah observasi, 

perumusan masalah, penyusunan hipotesis, pengujian hipotesis melalui 

eksperimen, penarikan kesimpulan, serta penemuan teori dan konsep. Dapat pula 

dikatakan bahwa hakikat IPA adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-

gejala melalui serangkaian proses yang dikenal dengan proses ilmiah yang 

dibangun kas dasar sikap ilmiah dan hasilnya terwujud sebagai produk ilmiah 

yang tersusun atas tiga komponen terpenting berupa konsep, prinsip, dan teori 

yang berlaku secara universal. 

 Menunjuk pada hakikat IPA sebagaimana yang telah dijelaskan, maka 

nilai-nilai IPA yang dapat ditanamkan dalam pembelajaran IPA antara lain 

sebagai berikut. 

1. kecakapan bekerja dan berpikir secara teratur dan sistematis menurut langkah-

langkah metode ilmiah 

2. ketrampilan dan kecakapan dalam mengadakan pengamatan, mempergunakan 

alat-alat eksperimen untuk memecahkan masalah 
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3. memiliki sikap ilmiah yang diperlukan dalam memecahkan masalah baik 

dalam kaitannya dengan pelajaran sains maupun dalam kehidupan (Prihantro 

Laksani, 1986) 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) menekankan pada 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar peserta didik 

mampu memahami alam sekitar melalui proses “mencari tahu” dan “berbuat”, hal 

ini akan membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam.  Keterampilan dalam mencari tahu atau berbuat tersebut dinamakan 

dengan keterampilan proses penyelidikan atau “enquiry skills” yang meliputi 

mengamati, mengukur, menggolongkan, mengajukan pertanyaan, menyusun 

hipotesis, merencanakan eksperimen untuk menjawab pertanyaan, 

mengklasifikasikan,  mengolah, dan menganalisis data, menerapkan ide pada 

situasi baru, menggunakan peralatan sederhana serta mengkomunikasikan 

informasi dalam berbagai cara, yaitu dengan gambar, lisan, tulisan, dan 

sebagainya. Melalui keterampilan proses dikembangkan sikap dan nilai yang 

meliputi rasa ingin tahu, jujur, sabar, terbuka, tidak percaya tahayul, kritis, tekun, 

ulet, cermat, disiplin, peduli terhadap lingkungan, memperhatikan keselamatan 

kerja, dan bekerja sama dengan orang lain.  

Oleh karena itu pembelajaran IPA di sekolah sebaiknya memberikan 

pengalaman pada peserta didik sehingga mereka dapat berfikir kritis dan kreatif 

dalam menjawab berbagai masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. 

 

2.1.4 Model Pembelajaran Numbered Heads Together 

Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran yang 

memungkinkan siswa dapat belajar bersama dengan bertanggung jawab pada diri 

sendiri maupun pada kelompk dengan berinteraksi secara langsung serta 

mempunyai peluang sukses bersama. 

Menurut Saminanto (2012:30) ”model pembelajaran memiliki ragam yang 

banyak, namun tidak semua model pembelajaran dapat diterapkan pada setiap 

materi, sehingga diperlukan cara untuk memilihnya agar sesuai dengan  tujuan 

pembelajaran”. Pemilihan model pembelajaran yang diterapkan perlu disesuaikan 
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dengan jenis materi, karakteristik peserta didik serta situasi dan kondisi tempat 

pembelajaran berlangsung, oleh karena itu diperlukan kreatifitas guru dalam 

memilih model pembelajaran atau menggabungkan model pembelajaran yang ada, 

sehingga pembelajaran dapat berjalan menyenangkan dan tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. Beberapa faktor yang mempengaruhi model pembelajaran ialah: 

1. Tujuan pembelajaran 

2. Peserta didik 

3. Guru 

4. Fasilitas 

5. Situasi  

Numbered Heads Together atau kepala bernomor merupakan salah satu 

model pembelajaran yang dapat digunakan mengajar di kelas agar tujuan 

pembelajaran tercapai. Menurut Anita Lie (2002:14) “kepala bernomor pertama 

kali dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1992”. Model pembelajaran 

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

mempertimbangkan jawaban yang tepat. Model ini juga mendorong siswa untuk 

meningkatkan semangat kerja sama dan melatih siswa berbicara di depan orang. 

 

2.1.5. Kelebihan Dan Kelemahan Model Pembelajaran Numbered Heads 

Together  

2.1.5.1 Kelebihan Model Pembelajaran Numbered Heads Together (Kepala 

Bernomor) menurut Hamdani (2010:85) adalah sebagai berikut:  

1. Setiap siswa menjadi siap semua. 

2. Siswa dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sunguh. 

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

2.1.5.2 Kelemahan Model Pembelajaran Numbered Heads Together (Kepala 

Bernomor) menurut Hamdani (2010:85) adalah sebagai berikut:  

1. Kemungkinan nomor yang sudah dipanggil akan dipanggil lagi oleh 

guru. 

2. Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. 
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2.1.6 Langkah-Langkah Model Pembelajaran Numbered Heads Together  

Langkah-Langkah Model Pembelajaran Numbered Heads Together menurut 

Triyanto, M.Pd. (2012:82-83): 

a. Fase 1: Penomoran 

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

kepada setiap anggota kelompok diberi nomor antara 1 sampai 5. 

b. Fase 2: Mengajukan pertanyaan 

Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. pertayaan dapat 

bervariasi. Pertanyaan dapat amat sepesivik dan dalam bentuk kalimat 

tanya. Misalnya, “Berapakah jumlah gigi orang dewasa?” Atau berbentuk 

arahan, misalnya “Pastikan setiap orang mengetahui 5 buah ibu kota 

provinsi yang terletak di Pulau Sumatra.” 

c. Fase 3: Berfikir bersama 

Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan itu dan 

menyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban tim. 

d. Fase 4: Menjawab 

Guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya 

sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba untuk menjawab 

pertanyaan untuk seluruh kelas. 

 

2.1.7 Power Point 

2.1.7.1 Pengertian Power Point 

Power point adalah salah satu program aplikasi yang berguna untuk 

membuat presentasi dalam bentuk slide. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk 

keperluan presentasi, mengajar, dan untuk membuat animasi sederhana. 

Hadirnya power point mengantikan cara presentasi kuno yaitu dengan 

transparasi proyektor atau biasa disebut OHP (Over Head Proyektor). Dengan 

adanya power point, membuat presentasi menjadi sangat mudah karena didukung 

dengan fitur-fitur yang canggih dan menarik. 

Power point juga menyediakan template untuk memperindah presentasi 

anda. Berbagai macam template bisa anda pilih di aplikasi power point. 
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2.1.7.2 Fungsi Power Point 

Kegunaan atau fungsi power point adalah sebagai berikut 

a. Membuat presentasi dalam bentuk slide-slide dalam pembelajaran 

b. Menambahkan audio, vidio, gambar, dan animasi dalam presentasi 

sehingga presentasi menjadi lebih menarik dan hidup 

c. Mempermudah guru dalam menyampaikan materi dan siswa lebih 

menyimak dan lebih mudah menyerap materi dengan singkat, padat dan 

tepat 

d. Penyajian tes yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran 

2.1.7.3 Kelebihan Power Point 

Keunggulan dari power point adalah 

a. Mudah dioperasikan sehingga dapat membuat materi pembelajaran lebih 

kreatif dan menarik 

b. Siswa dapat menyesuaikan tingkat penguasaannya dengan cepat karena 

power point secara psikologis lebih fleksibel pada kemampuan penyerapan 

pembelajaran 

Pada penelitian ini, power point digunakan untuk keperluan pembelajaran 

siklus I tentang materi Bumi dan Alam Semesta. Power point digunakan untuk 

keperluan presentasi dalam menyampaikan pembelajaran materi Bumi dan Alam 

Semesta dan menjelaskan tata cara aturan permainan kelompok soal dan jawaban 

serta hasil diskusi soal-jawaban yang sesuai dalam penerapan model Numbered 

Heads Together. Dengan adanya kelebihan power point, maka keterangan setiap 

materi dapat ditulis dan dilengkapi media gambar kehidupan sehari-hari yang 

membuktikan dari Proses Pembentukan dan Jenis-Jenis Tanah dan slide langkah 

kerja dalam membuktikan Proses Pembentukan dan Jenis-Jenis Tanah, dapat 

dimasukkan animasi, dan dapat dihubungkan dengan LCD sehingga lebih 

menarik. 

Sedangkan pada siklus II, power point digunakan untuk keperluan 

pembelajaran materi merancang karya atau model dengan menerapkan Struktur 

Bumi dan Matahari. Power point digunakan untuk keperluan presentasi dalam 

menyampaikan pembelajaran materi merancang karya atau model dengan 
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menerapkan Struktur Bumi dan Matahari dan menjelaskan tata cara aturan 

permainan kelompok soal dan jawaban serta hasil diskusi soal-jawaban yang 

sesuai dalam penerapan model Numbered Heads Together. Dengan adanya 

kelebihan power point, maka keterangan setiap materi dapat ditulis dan dilengkapi 

media gambar kehidupan sehari-hari pembuatan alat atau karya yang menerapkan 

Struktur Bumi dan Matahari seperti menggambarkan secara sederhana lapisan-

lapisan bumi dan slide langkah kerja dalam pembuatan alat atau karya yang 

menerapkan Struktur Bumi dan Matahari seperti menggambarkan secara 

sederhana lapisan-lapisan bumi, dapat dimasukkan animasi, dan dapat 

dihubungkan dengan LCD sehingga lebih menarik. 

 

2.1.8 Langkah-Langkah Model Pembelajaran Numbered Heads Together 

dengan bantuan Power Point 

Langkah-Langkah model pembelajaran ini dikembangkan dari langkah-

langkah Numbered Heads Together menurut Triyanto, M.Pd. (2012:82-83), 

memadukan dengan bantuan Power Point: 

a. Fase 1: Penomoran 

Dalam fase ini, guru membagi siswa ke dalam kelompok menggunakan 

tayangan slide power point yaitu 3-5 orang dan kepada setiap anggota 

kelompok diberi nomor antara 1 sampai 5. 

b. Fase 2: Mengajukan pertanyaan 

Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. Pertayaan dapat 

bervariasi sesuai materi yang dijelaskan dalam power point. Pertanyaan 

dapat amat spesifik dan dalam bentuk kalimat tanya. Misalnya, 

“Berapakah jumlah gigi orang dewasa?” Atau berbentuk arahan, misalnya 

“Pastikan setiap orang mengetahui 5 buah ibu kota provinsi yang terletak 

di Pulau Sumatra.” 

c. Fase 3: Berfikir bersama 

Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan setelah 

mengerti isi materi power point yang disampaikan dan menyakinkan tiap 

anggota dalam timnya mengetahui jawaban tim. 
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d. Fase 4: Menjawab 

Guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya 

sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba untuk menjawab 

pertanyaan yang ada di dalam power ponit untuk seluruh kelas. 

 

2.2 Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan 

Berti Muryan Susanto  tahun 2011 Universitas Kristen Satya Wacana yang 

berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPS Dengan Pembelajaran Kooperatif 

NHT Dan Pemanfaatan Media Gambar Pada siswa kelas V Semester II SDN 

Sumogawe 3 Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun pelajaran 

2011/2012. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan NHT dan pemanfaatan 

media gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa yaitu nilai sebelum 

tindakan menunjukan dari 27 siswa hanya 10 siswa yang tuntas (37%) dan 17 

siswa belum tuntas (63%). Setelah tindakan yang dilakukan dapat dilihat hasil 

belajar pada siklus I meningkat, dari 27 siswa hanya 17 siswa  tuntas (63%) dan 

10 siswa belum tuntas (27%). Hasil belajar pada siklus II pun meningkat, dari 27 

siswa 24 siswa yang tuntas (89%) dan 3 siswa yang belum tuntas (11%). 

Farida Yeni tahun 2011 Universitas Negeri Malang yang berjudul 

Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui Model NHT (Numbered Heads 

Together) Pada Siswa Kelas V SDN I Wajakkidul Kabupaten Tulunggung. 

Berdasarkan hasil penelitian, persentase nilai kemampuan guru dalam 

menggunakan model NHT (Numbered Heads Together) pada siklus I adalah 

83,35%, sedangkan pada siklus II 90,75%. Pada siklus I nilai rata-rata kegiatan 

siswa adalah 75,9 dan pada siklus II adalah 88. Hasil belajar siswa dari tahap pra 

tindakan hingga pelaksanaan siklus II telah meningkat. Pada tahap pra tindakan 

ketuntasan hasil belajar siswa adalah 35,3%. Untuk pembelajaran siklus I hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran siklus I yang dilakukan peneliti, ketuntasan 

belajar siswa adalah 70,6%. Pada pembelajaran siklus I mengalami peningkatan 

dari pra tindakan. Pada pembelajaran siklus II, ketuntasan belajar siswa adalah 

94,1%. Pada pembelajaran siklus II mengalami peningkatan dari siklus I sebesar 

23,5%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan model NHT (Numberred 
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Heads Together) pada pembelajaran matematika materi bilangan bulat dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN I Wajakkidul Kabupaten 

Tulungagung. Untuk itu guru hendaknya menerapkan model yang tepat untuk 

pembelajaran matematika seperti model NHT (Numberred Heads Together) untuk 

materi lainnya agar hasil belajar siswa bisa terus meningkat dengan baik. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting. Salah satu hal yang harus diperhatikan guru untuk  meningkatkan 

hasil belajar siswa IPA adalah dari faktor model pembelajaran dengan media 

pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Guru juga harus melihat 

kondisi siswa, karena setiap siswa mempunyai karakteristik yang berbeda antara 

satu dengan yang lainnya dalam menerima materi pelajaran yang disajikan guru di 

kelas, ada siswa yang mempunyai daya tangap cepat dan ada pula siswa yang 

mempunyai daya tanggap yang lama.  

Dalam pembelajaran menggunakan model Numbered Heads Together 

dengan bantuan Power Point tidak akan tampak lagi siswa yang unggul dan tidak 

unggul karena semuanya berbaur dalam satu kelompok dan sama-sama 

bertanggung jawab terhadap kelompoknya tersebut. Dengan demikian, untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN 1 Ringinharjo guru perlu 

menerapkan model pembelajaran Numbered Heads Together dengan bantuan 

Power Point dalam mengajarkan pokok bahasan IPA.  Diharapkan dengan model 

pembelajaran Numbered Heads Together dengan bantuan Power Point setiap 

siswa akan mempunyai tingkat kemampuan yang relatif sama sehingga pada 

akhirnya hasil belajar siswa akan lebih baik.  Skema kerangka pikir dapat dilihat 

pada gambar 2.1 di bawah ini. 
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Gambar 2.1 

Skema Kerangka Pikir Pembelajaran IPA Model Pembelajaran Numbered 
Heads Together dengan bantuan Power Point 
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jenuh 

- Siswa tidak aktif 
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TINDAKAN 

Pembelajaran 
menggunakan 
Numbered Heads 
Together dengan 
bantuan Power Point 

Sintak Numbered Heads 
Together 
- Penomoran 
- Mengajukan pertanyaan 
- Berpikir bersama 
- Menjawab 

KONDISI 
AKHIR 

Pembelajaran 
berpusat pada anak 
guru sebagai 
fasilitator 

- Siswa menjadi 
senang 

- Siswa menjadi aktif 
- Hasil belajar siswa 

meningkat 
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2.4.  Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan teori dan kerangka berpikir yang telah diuraikan, maka 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: penggunaan   model pembelajaran 

Numbered Heads Together dengan bantuan Power Point dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN 1 Ringinharjo 

Kabupaten Grobogan. 

 


