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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  Kajian Teori 

2.1.1 Hakikat Belajar 

Slameto (1995) dalam  Kurnia dkk (2007: 1-3), menyatakan bahwa 

belajar sebagai suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil 

pengalaman  individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi setiap 

individu  harus belajar agar tingkah lakunya baik didalam atau disekitar 

lingkungan masyarakt bisa berjalan dengan baik. 

 

1.1.2 Hasil Belajar 

Hasil belajar  adalah  perubahan perilaku secara keseluruhan bukan 

hanya seluruh aspek potensi kemanusiaan saja (Suprijono,2006). Hasil 

belajar yang diungkapkan oleh Arikunto, (2006) yaitu hasil yang dicapai 

oleh seseorang setelah melakukan kegiatan belajar dan merupakan 

penilaian yang dicapai seseorang untuk mengetahui sejauh mana materi 

pelajaran atau meteri yang diajarkan sudah diterima oleh siswa. Agar dapat 

menentukan tercapai atau  tidaknya tujuan  pembelajaran dilakukan usaha 

untuk menilai hasil belajar. Penilaian bertujuan untuk melihat  kemampuan 

siswa dalam penguasaan materi yang telah dipelajari. 

Rumusan dalam  pembelajaran juga dirumuskan oleh Damayanti 

Mudjiono (2006) yaitu hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang 

dari dua sisi yaitu sisi siswa dan sisi guru. Dari sisi siswa hasil belajar 

merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila 

dibandingkan pada saat belum belajar. Dari sisi guru, adalah bagaimana 

guru bisa menyampaikan pembelajaraan dengan baik dan siswa 

menerimanya. 

Hasil  belajar  merupakan  tingkat  perkembangan mental yang 

lebih baik dengan  melakukan usaha secara  maksimal yang dilakukan oleh 
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seseorang setelah melakukan usaha-usaha belajar. Hasil belajar biasanya 

dinyatakan dalam bentuk  nilai. Setelah mengkaji pengertian hasil belajar 

dapat disimpulkan bahwa hasil belajar  adalah kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah menerima pengalaman belajaranya.  Hasil belajar  

mempunyai peranan penting dalam  proses pembelajaran. Karena itu, 

untuk memperolah  hasil belajar  yang baik siswa dihadapkan dengan 

beberapa faktor yang bisa membuat siswa mendapatkan hasil belajar yang 

baik. 

Adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  hasil belajar  menurut  

Slameto  (2010:5)  dapat  dibagi  menjadi dua  macam  yaitu  faktor  yang  

berasal  dari  diri  siswa (intern)  dan  faktor  yang  berasal  dari  luar  diri  

siswa (ekstern). 

A. Faktor Internal 

1)  Faktor psikologi 

Faktor  psikologis  yang  mempengaruhi keberhasilan  belajar  ini  

meliputi  segala  hal  yang berkaitan  dengan  kondisi  seseorang,  di  

dalam  faktor  psikologis  ada  tujuan  faktor  yang  mempengaruhi  hasil 

belajar  yaitu:  1)  Intelegensi;  2)  Perhatian;  3)  Minat;  4) Bakat;  5)  

Motif;  6)  Kematangan;  7)  Kesiapan;  dan  8) Cara  belajar.   

B. Faktor Eksternal 

1. Faktor Keluarga 

a) Cara Mendidik Anak 

Orang  tua  yang  kurang  atau tidak memperhatikan  pendidikan  

anak,  misalnya  mereka acuh  tak  acuh  terhadap  belajar  anaknya, 

selanjutnya tidak  memperhatikan  sama  sekali  akan kepentingan-

kepentingan  dan  kebutuhan-kebutuhan  anaknya dalam  belajar,  tidak  

mengatur  waktu  belajarnya,  tidak menyediakan  atau melengkapi  alat 

belajar,  tidak  memperhatikan  apakah  anak  belajar  atau  tidak,  tidak 

mau  tahu  bagaimanakah  kemajuan belajar  dari  anak, serta kesulitan-

kesulitan  yang  dialami  dalam  belajar  dan lain- lain, dari hal-hal tersebut 

dapat menyebabkan anak tidak atau kurang berhasil dalam belajarnya. 
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2. Faktor Sekolah 

a) Metode Mengajar. 

Metode  mengajar  adalah  suatu  cara  atau  jalan yang  harus  

dilalui  di  dalam  mengajar.  Menurut Ign.  S. Ulih  Bukit  Karo  Karo  

“Mengajar  adalah  menyajikan bahan  pelajaran  oleh  orang  kepada  

orang  lain agar orang  lain  menerima, menguasai  dan 

mengembangkannya”. 

b) Kurikulum 

Kurikulum  diartikan  sebagai  sejumlah  kegiatan yang  diberikan  

kepada  siswa.  Kegiatan  itu  sebagian besar  adalah  menyajikan  bahan  

pelajaran  agar  siswa menerima,  menguasai  dan  mengembangkan  bahan 

pelajaran  itu.  Jelaslah  bahan  pelajaran  itu mempengaruhi  belajar  

siswa.  Kurikulum  yang  kurang baik  berpengaruh  tidak  baik  terhadap  

belajar.   

c) Relasi Guru dengan Siswa 

Di  dalam  relasi  (guru  dengan  siswa)  yang  baik, siswa  akan  

menyukai  gurunya,  juga  akan  menyukai mata pelajaran yang diberikan 

sehingga siswa berusaha  mempelajarinya  sebaik-baiknya.  Hal  tersebut  

juga terjadi sebaliknya, jika siswa membenci gurunya, maka siswa segan  

mempelajari  mata  pelajaran  yang diberikannya, akibatnya pelajarannya 

tidak maju. 

d) Relasi Siswa dengan Siswa  

Siswa  yang  mempunyai  sifat-sifat  atau  tingkah laku  yang  

kurang  menyenangkan  teman  lain, mempunyai  rasa  rendah  diri  atau  

sedang  mengalami tekanan-tekanan  batin,  akan  diasingkan  dari 

kelompok.  Akibat  makin  parah  masalahnya  dan  akan mengganggu 

belajarnya. Menciptakan  relasi  yang  baik  antar  siswa adalah  perlu, agar  

dapat  memberikan  pengaruh  yang positif  terhadap belajar siswa. 
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e) Disiplin sekolah 

Kedisiplinan  sekolah  erat  hubungannya  dengan  kerajinan  siswa  

dalam  sekolah  d an  juga  dalam  belajar. Kedisiplinan  sekolah  

mencakup  kedisiplinan  guru dalam  mengajar  dengan  melaksanakan  

tata  tertib, kedisiplinan  pegawai  atau karyawan  da lam  pekerjaan 

administrasi  dan  kebersihan atau keteraturan  kelas, gedung sekolah 

dan lain- lain. Oleh sebab itu agar siswa belajar lebih maju, siswa harus 

disiplin di dalam belajar baik  di sekolah,  di  rumah  dan  di  

perpustakaan,  agar siswa  disiplin  haruslah  guru  beserta  staf  yang  

lain disiplin  pula.   

f )     Waktu sekolah 

 Waktu  sekolah  adalah  waktu  terjadinya  proses belajar  

mengajar  di  sekolah,  waktu  itu  dapat  pagi, siang,  sore  atau malam  

hari.  Waktu  sekolah  juga mempengaruhi belajar siswa, jika terjadi 

siswa terpaksa masuk  sekolah  sore  hari,  sebenarnya  kurang  dapat 

dipertanggungjawabkan,  dimana  siswa  harus  istirahat tetapi  terpaksa  

harus  masuk  sekolah sehingga  mereka masuk  sekolah  dengan  

keadaan  mengantuk  dan sebagainya.  Jadi  memilih  waktu  sekolah  

yang  tepat dapat memberi pengaruh yang positif terhadap belajar. 

g ) Metode Belajar 

   Banyak  siswa  malaksanakan  cara  belajar  yang salah, dalam 

hal ini perlu pembinaan dari guru. Melalui metode belajar  yang  tepat  

dan  efektif,  diharapkan hasil belajar  siswa  meningkat. Selain  itu 

dalam  pembagian waktu  belajar, terkadang siswa  belajar  tidak  

teratur, atau terus-menerus, dikarena akan menghadapi tes. 

 

1.1.3 Perkembaangan karakteristik SD 

     Karakteristik siswa SD berada pada periode atau masa anak 

akhir dengan rentangan usia 6-12 tahun. Perkembangan siswa SD 

meliputi perkembangan berbagai aspek baik fisik maupun psikis. 
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Pertumbuhan fisik pada siswa SD berjalan lambat dan relatif seragam. 

Santrock (1999) dalam  Mikarsa (2007: 5.3) menyatakan bahwa pada 

masa usia SD pertumbuhan fisik cenderung lambat, tidak seperti pada 

masa-masa bayi dan masa kanak-kanak, bahkan pada masa remaja. 

Perkembangan bahasa anak usia SD terutama berbicara dan 

penguasaan kosakata mengalami peningkatan yang pesat. Sejalan 

dengan perkembangan bahasa, terjadi pula kemajuan berpikir. Dengan 

demikian, pada periode ini mulai dikembangkan keterampilan dan 

kemampuan bersekolah (skolastik) seperti kemampuan dalam 

membaca, menulis dan menghitung, serta pengetahuan dan 

keterampilan hidup yang diperlukan sesuai dengan usia dan lingkungan 

anak SD. 

Mikarsa (2007: 4.17) menyatakan bahwa perkembangan sosial 

adalah kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan harapan-harapan 

kelompok sosialnya. Perkembangan sosial anak usia SD mulai meluas 

dari lingkungan social di sekitar rumah menjadi lingkungan teman-

teman sekolah. Kelompok anak usia SD biasanya merupakan kelompok 

bermain yang terdiri atas anggota dari jenis  kelamin yang sama. Selain 

itu ada aturan dan pemimpinnya yang mempunyai keunggulan 

dibandingkan anggota kelompok lainnya. Status sosial anak yang 

diperoleh dari sosiometri mengenai kedudukan anak dalam 

kelompoknya dapat dimanfaatkan untuk kelompok belajar. 

Perkembangan moral anak usia SD untuk berperilaku baik atau 

buruk tidak hanya berdasarkan respon senang atau tidak senang dari 

orang lain. Anak usia SD mulai berkembang konsep-konsep moral yang 

umum dan berkembangnya suara hati yang mulai mengendalikan 

perilakunya. Anak mulai mencari konsep diri yang ideal dengan cara 

mengagumi tokoh-tokoh yang memiliki sifat keunggulan yang 

dibanggakan sebagai gambaran jati diri yang ikut menentukan 

perilakunya. 
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Kurnia (2007: 1-21) berpendapat bahwa anak usia SD senang 

bermain dalam kelompoknya dengan melakukan permainan yang 

konstruktif dan olahraga. Siswa yang menguasai keterampilan bermain 

berkarakteristik gemar bermain. Guru dapat memanfaatkan karakteristik 

ini untuk menerapkan pembelajaran yang ada di SD. Guru dapat 

mengajak anak untuk turut aktif bermain dalam pembelajaran di kelas 

sehingga siswa turut terlibat secara penuh dalam pembelajaran yang 

bermakna. 

Berdasarkan beberapa karakteristik dan ciri khas anak SD dapat 

disimpulkan bahwa anak usia SD senang bermain dengan teman 

sekelompoknya. Pembelajaran menjadi efektif apabila guru 

memperhatikan karakteristik siswa.  Tepat jika dalam pembelajaran 

Matematika kelas V  guru menerapkan model pembelajaran  kooperatif 

NHT (Number Head Together). Model pembelajaran kooperatif  NHT 

(Number Head Together) siswa diajak untuk bermain dan belajar 

dengan menggunakan nomor dikepalanya. Penerapan model 

pembelajaran NHT (Number Head Together) dimaksudkan agar siswa 

dapat mencapai tujuan pembelajaran dan guru tetap memperhatikan 

karakteristik siswa SD. Sehingga di samping siswa memperoleh 

pengetahuan yang dibutuhkan, siswa juga dapat mengoptimalkan 

perkembangannya.Selain itu, siswa juga meningkatkan rasa 

keingintahuanya menemukan hal-hal baru dengan cara bekerja sama 

bersama kelompoknya maupun berinteraksi dengan sesame individu. 

 

2.1.4 Hakikat Pembelajaran Matematika SD 

Kata matematika berasal dari perkataan Latin mathematika yang 

mulanya diambil dari perkataan Yunani mathematike yang berarti 

mempelajari. Perkataan itu mempunyai asal katanya mathema yang 

berarti pengetahuan atau ilmu (knowledge, science). 

Kata mathematike berhubungan pula dengan kata lainnya yang hampir 

sama yaitu, mathein atau mathenein yang artinya belajar (berpikir). 
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Jadi, berdasarkan  asal  katanya, maka perkataan matematika berarti 

ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir (bernalar).  Matematika 

lebih menekankan kegiatan dalam dunia rasio (penalaran), bukan 

menekankan hasil eksperimen atau hasil observasi matematika 

terbentuk karena pikiran-pikiran manusia, yang berhubungan dengan 

idea, proses dan penalaran (Ruseffendi, 1988:148). 

Matematika terbentuk  dari pengalaman manusia dalam dunianya 

secara empiris. Kemudian pengalaman itu diproses di dalam dunia 

rasio, diolah secara analisis dengan penalaran di dalam struktur kognitif 

sehingga sampai terbentuk konsep-konsep matematika supaya konsep-

konsep matematika yang terbentuk itu mudah dipahami oleh orang lain 

dan dapat dimanipulasi secara tepat, maka digunakan bahasa 

matematika atau notasi matematika yang bernilai global. Konsep 

matematika didapat karena proses berpikir, karena itu logika adalah 

dasar terbentuknya matematika. 

  

2.1.5 Model Pembelajaraan Konvensional 

Menurut Djamarah (1996), metode pembelajaran konvensional 

adalah metode pembelajaran tradisional atau disebut juga dengan model 

ceramah, karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat 

komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar dan 

pembelajaran. Dalam pembelajaran sejarah model konvensional ditandai 

dengan ceramah yang diiringi dengan penjelasan serta pembagian tugas 

dan latihan. 

Pembelajaran pada model  konvesional, peserta didik lebih banyak 

mendengarkan penjelasan guru di depan kelas dan melaksanakan tugas 

jika guru memberikan latihan soal-soal kepada peserta didik. Yang sering 

digunakan pada pembelajaran konvensional antara lain metode ceramah, 

metode tanya jawab, metode diskusi, model penugasan. 

Model lainnya yang sering digunakan dalam metode konvensional 

antara lain adalah ekspositori. Model ekspositori ini seperti ceramah, di 
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mana kegiatan pembelajaran terpusat pada guru sebagai pemberi informasi 

(bahan pelajaran). Ia berbicara pada awal pelajaran, menerangkan materi 

dan contoh soal disertai tanya jawab. Peserta didik tidak hanya mendengar 

dan membuat catatan. Guru bersama peserta did ik berlatih menyelesaikan 

soal latihan dan peserta didik bertanya kalau belum mengerti. Guru dapat 

memeriksa pekerjaan peserta didik secara individual, menjelaskan lagi 

kepada peserta didik secara individual atau klasikal. 

Kelebihan dari model pembelajaraan konvensional adalah semua 

perhatian siswa terpusat kepada guru.Jadi, dalam pebelajaraan ini siswa 

diarahkan agar lebih memahami apa yang guru sampaikan didepan kelas. 

Sedangkan kekurangan dari model ini adalah siswa menjadi kurang aktif, 

kreatif dan sebagian membuat siswa bosan, karena pembelajaraan yang 

dilakukan tidak membuat siswa mengeluarkan ide-ide siswa. 

 

2.1.6 Model Pembelajaran Kooperatif 

 Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran 

dimana sistem belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok keci; 

yang berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif sehingga dapat 

merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar. 

Nurhadi (2004) dalam Thobroni dan Mustofa (2011: 287) 

menyatakan  bahwa  pembelajaran  kooperatif  adalah pembelajaran 

yang secara sadar dan sengaja mengembangkan interaksi yang silih 

asuh (saling tenggang rasa) untuk menghindari ketersinggungan dan 

kesalah-pahaman yang dapat menimbulkan permusuhan.  

Pembelajaran  kooperatif  muncul dari konsep bahwa siswa akan 

lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka 

saling berdiskusi dengan temannya. Tiga konsep sentral yang menjadi 

karakteristik pembelajaran kooperatif  sebagaimana dikemukakan 

Slavin  yaitu  penghargaan  kelompok, pertanggungjawaban individu 

dan kesempatan yang sama untuk berhasil (Alma, 2009: 82). 
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Jika kelompok  memperoleh  nilai  yang  sama di atas kriteria 

yang  ditentukan dalam  hal hasil yang dicapai,  proses pencapaian hasil 

dengan  kerjasama yang baik dalam  kelompok, maka kelompok 

tersebut akan  diberikan  penghargaan.  Model  pembelajaran  

kooperatif membuka peluang bagi upaya untuk mencapai tujuan 

meningkatkan  keterampilan sosial siswa. Berikut merupakan lima 

unsur dalam  model pembelajaran kooperatif sebagaimana 

dikemukakan  Roger dan Johnson (1992) dalam Suprijono (2011: 58): 

 

Lima unsur pembelajaran kooperatif yaitu: (1) Saling ketergantungan 
positif. Setiap anggota dalam kelompok saling bekerjasama untuk 
paham terhadap bahan yang menjadi tugas mereka; (2) Pembelajaran 
kooperatif adalah tanggung jawab individual, artinya setelah mengikuti 
kelompok belajar bersama, anggota kelompok harus dapat 
menyelesaikan tugas yang sama; (3) Pembelajaran kooperatif adalah 
interaksi promotif dimana unsur ini menghasilkan saling 
ketergantungan positif; (4) Pembelajaran kooperatif adalah 
keterampilan sosial dimana menuntut siswa untuk saling mengenal, 
mampu berkomunikasi secara akurat dan tidak ambisius, saling 
menerima dan mendukung, dan mampu menyelesaikan konflikbersama; 
(5) Pembelajaran kooperatif adalah pemprosesan kelompok, siswa 
dituntut untuk memberikan kontribusi kegiatan di dalam kelompok. 

 

Kelima unsur di atas,  jika dilaksanakan  dengan  baik, maka akan 

menghasilkan hasil belajar yang maksimal. Model pembelajaran 

kooperatif  dikembangkan  untuk  mencapai hasil belajar berupa 

prestasi  akademik, toleransi, menerima keragaman, dan pengembangan 

keterampilan sosial. Pembelajaran kooperatif melibatkan siswa secara 

aktif  untuk bekerjasama dalam kelompok. 

Penerapan model pembelajaran kooperatif lebih diarahkan oleh 

guru  namun bukan berarti pembelajaran kooperatif hanya berpusat 

pada guru. Pada pembelajaran kooperatif guru menetapkan tugas dan 

pertanyaan-pertanyaan  serta menyediakan bahan dan informasi yang 

dirancang. Hal  itu untuk membantu  siswa  menyelesaikan kesulitan 

dan masalah dalam pembelajaran. Penerapannya model pembelajaran 

kooperatif  yang  baik harus memiliki ciri-ciri dan memenuhi lima 
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unsur yang dijelaskan di atas.  Jadi, model pembelajaran kooperatif 

adalah  model  pembelajaran yang mengaktifkan siswa sepanjang 

proses pembelajaran. 

 

2.1.6.1 Kelebihan Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif memiliki beberapa kelebihan. 

Berikut  merupakan  kelebihan  model  pembelajaran kooperatif 

menurut Thabroni dan Mustofa (2011: 291): 

 

Kelebihan model pembelajaran kooperatif antara lain: (1) Memberi 
peluang kepada siswa agar mengemukakan dan membahas suatu 
pandangan, pengalaman, yang diperoleh siswa belajar secara bekerja 
sama dalam merumuskan ke arah satu pandangan kelompok; (2) Siswa 
dimungkinkan dapat meraih keberhasilan dalam belajar; (3) Siswa 
memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar karena didorong dan 
didukung dari rekan sebaya; (4) Siswa menghasilkan peningkatan 
kemampuan akademi, kemampuan berpikir kritis dan membentuk 
hubungan persahabatan; (5) Siswa yang bersama-sama bekerja dalam 
kelompok akan menimbulkan persahabatan yang akrab yang terbentuk 
di kalangan siswa; (6) Saling ketergantungan yang positif. 

 

Penerapan  model  pembelajaran  kooperatif  jika dilihat dari 

aspek siswa memberikan peluang agar siswa mengemukakan dan 

membahas  suatu pandangan, pengalaman, yang diperoleh. Siswa 

belajar  secara bekerja sama dalam  merumuskan ke arah satu 

pandangan kelompok, sehingga siswa dimungkinkan dapat meraih 

keberhasilan dalam belajar.  

Berdasarkan  pendapat di atas, model  pembelajaran  kooperatif 

mempunyai kelebihan dibandingkan dengan pembelajaran yang 

didasarkan  dengan  pembelajaran  klasikal. Dampak  dari  

pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan menarik dapat 

meningkatkan  hasil  belajar  siswa dibandingkan dengan pembelajaran 

klasikal. Siswa tidak hanya diam, tetapi siswa terlibat secara aktif  

sepanjang  proses  pembelajaran. 
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2.1.6.2 Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif 

Model  pembelajaran  kooperatif  memiliki  beberapa  

kekurangan. Lie (2008) dalam Thabroni dan Mustofa (2011: 293) 

menyatakan  bahwa  banyak  pengajar (guru)  masih enggan 

menerapkan  pembelajaran  kooperatif  dengan  berbagai  alasan. 

Alasan utamanya adalah adanya kekhawatiran bahwa akan terjadi 

kekacauan di kelas dan siswa tidak belajar jika mereka ditempatkan 

dalam  kelompok. Bagi siswa yang k urang  pandai dikhawatirkan  akan 

merasa  rendah diri ditempatkan  satu  kelompok dengan temannya 

yang pandai. Bagi beberapa siswa, terutama siswa yang pandai dan 

rajin, belajar kelompok akan merugikan mereka. 

Siswa yang  pandai dan  rajin tersebut akan merasa temannya 

yang kurang pandai atau pemalas akan menumpang  jerih  payahnya. 

Kekurangan dari pihak guru adalah banyak dari pengajar hanya 

membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok dan memberi tugas 

untuk diselesaikan tanpa ada pedoman mengenai pembagian tugas. 

Pembelajaran menggunakan model kooperatif tidak dapat 

dilakukan secara mandiri oleh siswa. Guru harus membimbing siswa 

untuk  memahami  langkah- langkah  model  kooperatif. Pada  

penerapan  model  pembelajan  kooperatif  guru  harus  mempersiapkan 

pembelajaran  yang  matang. Guru juga harus memahami langkah 

model kooperatif, sehingga dapat menentukan waktu dan 

mempersiapkan  alat dan  bahan  yang  memadai. Pada penerapan 

model pembelajaran kooperatif biasanya banyak yang tidak sesuai 

dengan waktu yang ditentukan. Saat diskusi kelas, terkadang 

didominasi oleh seseorang. Hal ini mengakibatkan siswa yang lain 

menjadi pasif. Oleh sebab itu, guru perlu selalu mengawasi proses 

pelaksanaan model kooperatif. 

Kekurangan model pembelajaran kooperatif dapat diantisipasi 

dengan  mempersiapkan  secara matang sebelum menerapkan model 

kooperatif. Persiapan yang matang  dapat mengurangi kendala atau 
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kesulitan  dalam  penerapan  model  kooperatif. Guru perlu  memahami 

penerapan  model  pembelajaran  kooperatif  sebelum  diterapkan dalam 

pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran bias tercapai secara 

optimal. 

 

2.1.7 Pembelajaran Kooperative tipe NHT (Number Head 

Together) 

NHT (Numbered Head Together) pertama kali dikenalkan oleh 

Spencer Kagan dkk (1993). Model NHT (Numbered Head Together) 

adalah bagian dari model pembelajaran kooperatif struktural, yang 

menekankan pada struktur-struktur khusus yang dirancang untuk 

mempengaruhi  pola interaksi siswa. Struktur  Kagan  menghendaki 

agar  para siswa bekerja saling bergantung  pada kelompok-kelompok 

kecil  secara  kooperatif. Struktur  tersebut dikembangkan sebagai 

bahan alternatif dari sruktur kelas tradisional seperti  manga cungkan 

tangan terlebih dahulu untuk kemudian ditunjuk oleh guru untuk 

menjawab pertanyaan yang telah dilontarkan. Suasana seperti ini 

menimbulkan  kegaduhan dalam  kelas, karena para siswa saling 

berebut dalam  mendapatkan  kesempatan  untuk  menjawab  

pertanyaan peneliti (Tryana, 2008). 

Pembelajaran  kooperatif  merupakan strategi  pembelajaran  yang 

mengutamakan adanya kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk 

mencapai  tujuan  pembelajaran. Para siswa dibagi  ke dalam kelompok-

kelompok kecil dan diarahkan untuk mempelajari  materi pelajaran 

yang telah ditentukan. Tujuan dibentuknya kelompok kooperatif  adalah  

untuk  memberikan  kesempatan  kepada  siswa  agar dapat terlibat 

secara aktif dalam proses berpikir dan dalam kegiatan-kegiatan belajar. 

Dalam hal ini sebagian besar aktifitas pembelajaran berpusat pada 

siswa, yakni  mempelajari  materi  pelajaran serta berdiskusi untuk 

memecahkan masalah 
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Pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together) 

merupakan  salah satu tipe  pembelajaran  kooperatif  yang  

menekankan  pada struktur khusus yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk 

meningkatkan  penguasaan  akademik. Tipe ini dikembangkan oleh 

Kagen  dalam  Ibrahim (2000: 28) dengan  melibatkan  para siswa 

dalam menelaah bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran dan 

mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. 

 

Ibrahim mengemukakan tiga tujuan yang hendak dicapai dalam 

pembelajaran kooperatif dengan tipe NHT (Numbered Head 

Together) yaitu : 
1. Hasil belajar akademik stuktural : Bertujuan untuk meningkatkan 
kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. 
2. Pengakuan adanya keragaman: Bertujuan agar siswa dapat menerima 
teman-temannya yang mempunyai berbagai latar belakang. 
3. Pengembangan keterampilan social : Bertujuan untuk 

mengembangkan keterampilan sosial siswa. 
 

Keterampilan yang dimaksud antara lain berbagi tugas, aktif 

bertanya, menghargai pendapat orang lain, mau menjelaskan ide atau 

pendapat, bekerja dalam kelompok dan sebagainya.Penerapan 

pembelajaran  kooperatif  tipe NHT (Numbered Head Together) 

merujuk pada konsep Kagen dalam Ibrahim (2000: 29), dengan tiga 

langkah yaitu : 

a) Pembentukan kelompok; 

Guru membentuk siswa menjadi 4-6 kelompok bergantung jumlah 

siswa dan kondisi yang ada didalam kelas. 

b) Diskusi masalah; 

Setelah kelompok terbentuk.Guru memberikan masalah yang 

nantinya akan dipecahkan bersama-sama dengan kelompoknya. 

c) Tukar jawaban antar kelompok 

Menukarkan jawaban kepada kelompok yang berbeda. 
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2.1.7.1 Langkah-langkah pembelajaraan Model NHT (Numbered 

Head Together) 

Menurutu Agus Suprijono langkah-langkah pembelajaranya 

NHT (Numbered Head Together)  diawali dengan Numbering. Guru 

membagi  kelas menjadi  kelompok-kelompok kecil. Jumlah  kelompok 

sebaiknya mempertimbangkan jumlah konsep yang dipelajari.Jika 

jumlah peserta didik dalam  satu  kelas  ada  30 orang,  maka  sebaiknya 

jumlah  kelompoknya dibagi  kedalam 6 kelompok. Maka tiap 

kelompok  terdiri  dari  5  orang. Tiap-tiap orang dalam kelompok 

diberi nomor 1-5. 

Setelah kelompok terbentuk guru mengajukan beberapa 

pertanyaan yang harus dijawab oleh tiap-tiap kelompok. Berikan 

kesempatan  kepada tiap-tiap kelompok untuk menemukan jawaban. 

Pada kesempatan ini taip-tiap kelompok menyatukan kepalanya  

“Heads Together” berdiskusi memikirkan jawaban atas pertanyaan 

yang diberikan oleh guru. 

Langkah  berikutnya  adalah  guru memanggil peserta didik 

yang  memiliki  nomor  Yang  sama  tiap-tiap  kelompok.  Mereka 

diberi kesempatan memberi jawaban atas pertanyaan yang telah 

diterima dari gurunya. Hal itu dilakukan terus hingga semua peserta 

didik dengan nomor yang sama dari masing-masing kelompok 

mendapat  giliran  memaparkan  jawaban atas pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. Berdasarkan jawaban-jawaban itu guru dapat 

mengembangkan diskusi  lebih  mendalam, sehingga peserta didik dapat  

menemukan  jawaban  pertanyaan  itu  sebagai  pengetahuan utuh. 

 

2.1.7.2 Kelebihan Model Pembelajaraan NHT (Numbered Head 

Together) 

Dalam Tryana (2008) bahwa model NHT (Numbered Head 

Together)  memiliki  kelebihan  diataranya dapat meningkatkan  

prestasi belajar siswa, mampu memperdalam pamahaman siswa, 
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menyenangkan siswa dalam belajar, mengembangkan sikap positif 

siswa,  mengembangkan  sikap  kepemimpinan  siswa, mengembangkan 

rasa ingin tahu siswa, meningkatkan rasa percaya diri siwa, 

mengembangkan rasa saling memiliki, serta mengembangkan 

keterampilan untuk masa depan. 

 

2.1.8 Perbandingan Model Pembelajaran Konvensional dengan 

Model Pembelajaraan Cooperative tipe NHT (Numbered Head 

Together)  

Perbandingan  model  pembelajaran  konvensional dengan 

model  pembelajaran  kooperatif  menurut  Hamdani (2011: 166) dapat 

dibaca pada tabel 2.1.8 

 

Tabel 2.1.8 Perbandingan  Model  Pembelajaran  Konvensional 

dengan  Model  Pembelajaran  Kooperatif 

 

Pembelajaraan Konvensional Pembelajaraan Kooperatif 

1. Memfokuskan  pada 

prestasi  individu 

2. Setiap siswa akan saling 

berkompetisi. 

3. Penghargaan  berupa 

prestasi  individu 

1. Memfokuskan pada 

prestasi  kelompok  

2. Setiap  anggota 

kelompok percaya 

bahwa  kesuksesan  tidak 

dapat diraih tanpa 

kesuksesan  kelompok  

3. Penghargaan  kelompok 

sebagai  prestasi  

masing-masing  anggota 

kelompok 

4. Dalam  belajar hanya  

sedikit  terjadi proses 

4. Sesama anggota kelompok 

akan  saling 



20 
 

 
 

diskusi  antar  siswa membantu, mendorong, dan 

saling  memotivasi 

dalam  proses  belajar. 

5. Tanggung jawab  yang  ada 

berupa tanggung jawab 

individu 

5. Tanggung jawab yang ada 

berupa tanggung jawab individu 

dan   tanggung jawab kelompok. 

 

 

 

2.2 Kajian Penelitian Yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan tentang penerapan model 

pembelajaran NHT (Numbered Head  Together) di SD baik dalam 

pembelajaran  Matematika  maupun mata pelajaran lainnya telah 

banyak  dipublikasikan. Banyak  hasil  yang menunjukkan bahwa 

model pembelajaran NHT (Numberad Head Together) merupakan 

model  pembelajaran  yang  efektif  diterapkan  dalam  pembelajaran di 

SD. 

Penelitan  eksperimen  yang menguji keefektifan penerapan 

model  pembelajaran tipe NHT (Numbered Head Together) salah 

satunya  yang  dilakukan oleh  Petrus  (2012)  yang berjudul 

“Perbedaan  hasil belajar menggunakan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe NHT dan pembelajaran Konvensional pada mata 

pelajaran IPA Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negri Mangunsari 01 

Salatiga “  Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas IV Sekolah 

Dasar  Mangunsari  IV  Salatiga. Peneliti menggunakan jenis 

eksperimen semu dimana asumsinya adalah bahwa baik  kelompok 

eksperimen  maupun  kelompok  kontrol  memiliki  kemampuan 

kognitif  yang  sama.  

Sebelum diberikan perlakuan dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT, maupun pembelajaran konvensional, kedua 
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kelompok diberikan pretest, setelah itu kedua kelompok diberikan 

perlakuan dan  setelahnya kedua kelompok diberikan posttest. Hasil 

dari  posttest  inilah  yang  dibandingkan,  untuk  melihat apakah  model 

pembelajaran kooperatif  tipe  NHT efektif  dalam  meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa kelas IV SDN  Mangunsari 01 Salatiga.  

Hasil  penelitian ini menunjukkan bahwa terhitung pada 

kelompok eksperimen adalah 9.100 dengan standar deviasi 77 dan 

perbedaan rata-rata 17. 045  dengan signifikansi 0.000. Hasil  belajar 

pada  kelompok  kontrol, diketahui  bahwa thitung 9.036 dengan 

standar  deviasi 65.08 dan  perbedaan  rata-rata 17.045. Dengan acuan 

pada hasil  penghitungan di atas, dimana signifikansi 2 tailed  adalah 

0.000 atau lebih kecil dari 0.05, maka hipotesis yang menyatakan 

terdapat  keefektifan  penerapan  model  pembelajaran  kooperatif  tipe 

NHT dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV  Sekolah 

Dasar  Mangunsar i  01 Salatiga semester II tahun pelajaran 2011/2012 

diterima, dan hipotesis yang menyatakan tidak terdapat keefektifan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dalam 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV Sekolah Dasar 

Mangunsari 01 Salatiga semester II tahun  pelajaran  2011/2012  

ditolak. Dengan  demikian  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa 

penerapan pembelajaran kooperatif tipe NHT efektif dalam 

meningkatkan  hasil belajar siswa kelas IV SDN Mangunsari 01 

Salatiga tahun pelajaran 2011/2012. 

Terbukti dengan adanya perbedaan hasil belajar yang cukup 

signifikan antara siswa yang pembelajarannya menerapkan model 

pembelajaran NHT (Numbered Head Together) dengan siswa yang 

pembelajarannya menerapkan model konvensional. Penelitian-

penelitian  terdahulu peneliti jadikan sebagai acuan dalam 

melaksanakan penelitian ini. Dari penelitian-penelitian  yang sudah 

dilakukan, terdapat persamaan pada penelitian ini yaitu penerapan 

model pembelajaran NHT (Numbered Head Together). 
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Penelitian yang kedua dilakukan  oleh  Prasetyo Jonet (2013) 

yang berjudul “Perbandingan Hasil Belajar Siswa dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dan 

Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT Terhadap Hasil Belajar Siswa pada 

Mata Pelajaran Matematika Kelas VIII di SMP Negeri 1 Getasan. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen dengan 

menggunakan desain penelitian Quasi Experimental Nonequivalent 

Control Group Design. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui perbedaan hasil belajar siswa pada matapelajaran 

matematika, setelah  diajar dengan  menggunakan  Model  

Pembelajaran Kooperatif tipe STAD dan Model Pembelajaran 

Kooperatif  Tipe  NHT.  Populasi  penelitian  ini adalah siswa kelas 

VIII  SMP  Negeri 1 Getasan, dengan  dua  kelas eksperimen yaitu 

kelas VIII A yang memperoleh perlakuan berupa Pembelajaran 

Kooperatif  Tipe  STAD  dan  Kelas V III F yang memperoleh 

perlakuan berupa Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT. Teknik 

pengumpulan  data  menggunakan  instrument  tes, yang  meliputi 

pretes  dan  postes. Untuk analisis data menggunakan uji beda ttest. 

Dari  hasil  penelitian  menyatakan bahwa, terdapat perbedaan 

signifikan  antara  hasil  belajar  siswa  yang diajar menggunakan 

Model  Pembelajaran  Kooperatif  Tipe  STAD dan Model 

Pembelajaran  Kooperatif  Tipe  NHT  pada  mata pelajaran 

matematika.  Nilai  rata-rata  hasil  belajar matematika siswa yang 

diajar  menggunakan  Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

lebih baik, daripada siswa yang diajar dengan menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT. 

 

 

 

2.3   Kerangka Berpikir 
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Optimalisasi  kegiatan  pembelajaraan  dipengaruhi  oleh  

berbagai  fakto r  yang  diantaranya  adalah  faktor  metode dan model 

mengajar  guru. Guru  dapat  menggunakan  metode pembelajaraan 

yang bervariasi sehingga siswa tidak jenuh dalam kegiatan 

pembelajaraan.  Guru dapat mengaitkan materi dengan lingkungan 

sekitar atau sesuai dengan dunia anak-anak. 

Dalam  kegiatan  pembelajaraan  yang  menyenangkan  guru 

harus dapat melibatkan siswa dalam proses pembelajaraan atau 

pembelajaraan  yang  partisipatif.  Peserta didik dibantu  pendidik 

dalam melibatkan diri untuk mengembangkan atau memodifikasi 

kegiatan pembelajaraan sehingga pembelajaraan lebuh bermakna. 

Berdasarkan pernyataan tersebut , dapat disusun suatu kerangka 

berpikir untuk memperjelas arah dan maksud penelitian dari suatu 

penelitian Kerangka berpikir ini disusun berdasarkan variabel yang 

dipakai dalam penelitian, yang mana dipakai untuk mengetahui 

perbandingan  hasil belajar siswa anatar penggunaan metode 

cooperative tipe NHT (Numbered Head Together) dengan metode 

demonstrasi  pada  mata  pelajaran  matematika kelas V SD negeri 

Lerep II.  Keberhasilan  dari  proses  belajar  mengajar  dapat dilihat 

dari  hasil  belajar  siswa. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi 

hasil  belajar  siswa, salah satu diantaranya adalah metode  

pembelajaran yang digunakan atau dipakai oleh guru. Penggunaan 

model mengajar yang tepat dapat memberi pengaruh yang besar 

terhadap keberhasilan guru dalam mengajar. Pemilihan metode 

pengajaran yang tidak tepat dapat menghambat tercapainya tujuan 

pembelajaran. Berikut adalah skema kerangka berfikir: 
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2.4 Hipotesis  

Mengacu  pada landasan  teori  dan  kerangka berpikir di atas, 

maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : Tidak  terdapat  perbedaan  hasil belajar siswa  yang 

signifikan  pada  mata  pelajaran  Matematika  antara  pembelajaran  

yang menerapkan metode pembelajaraan cooperative tipe  NHT 

(Numbered Head Together)  dan  pembelajaran  yang  menerapkan  

model  pembelajaraan  konvensional   

Ha : Terdap 

at  perbedaan  hasil  belajar  siswa yang signifikan  pada  Mata  

Pelajaran Matematika  antara pembelajaran yang menerapkan  model 

pembelajaraan cooperative tipe NHT (Numbered Head Together) dan 

pembelajaran yang menerapkan model pembelajaraan konvensional  
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