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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Model pembelajaran COOPERATIVE LEARNING TIPE NHT 

(Numbered Heads Together) 

Numbered Heads Together (NHT) dikembangkan oleh Spencer kagan 

(1992). Teknik ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling 

membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat (Isjoni, 

2013:78). NHT mendorong siswa untuk meningkatkan kerja sama mereka, 

memberikan kesempatan untuk saling memberi ide-ide dan mempertimbangkan 

jawaban. 

NHT (Numbered Heads Together) merupakan varian dari diskusi 

kelompok, teknik pelaksanaanya hampir sama dengan diskusi kelompok. Menurut 

Slavin (dalam Huda 2014: 138) metode yang dikembangkan oleh Russ Frank ini 

cocok untuk memastikan akuntabilitas individu dalam diskusi kelompok.  

Menurut Trianto (2007: 62), NHT (Numbered Heads Together) merupakan 

jenis model pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola 

interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional. 

 

2.1.1.1 Kelebihan dan Kekurangan Model cooperative NHT  

Menurut Huda (2013: 139) model cooperative NHT (Numbered Heads 

Together)  memiliki beberapa kelebihan, yaitu: 

1. Memudahkan pembagian tugas. 

2. Memudahkan siswa belajar melaksanakan tanggung jawab individunya 

sebagai anggota kelompok. 

3. Dapat diterapkan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan kelas. 

Adapun kelemahan model cooperative NHT ( NumberedHeadsTogether) 

adalah: 

1. Kemungkinan nomor yang sudah dipanggil, dipanggil lagi oleh guru. 

2. Tidak semua anggota kelompok dipanggil lagi oleh guru. 



9 
 

2.1.1.2 Langkah-langkah Model Cooperative NHT 

Menurut Huda (2013:139) langkah-langkah pembelajaran model NHT 

(Numbered Heads Together) adalah: 

1. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok, masing-masing siswa 

dalam kelompok diberi nomor. 

2. Penugasan diberikan kepada setiap siswa berdasarkan nomornya. 

Misalnya, siswa nomor 1 bertugas membaca soal dengan benar 

dan emngumpulkan data yang berhubungan dengan penyelesaian 

soal. Siswa nomor 2 bertugas mencari penyelesaian soal. Siswa 

nomor 3 mencatat dan melaporkan hasil kerja kelompok.  

3. Jika perlu ( untuk tugas-tugas yang lebih sulit), guru juga bias 

melibatkan kerja sama antar kelompok. Siswa diminta keluar dari 

kelompoknya dan bergabung bersama siswa-siswa yang 

bernomor sama dari kelompok lain. Dengan demikian, siswa-

siswi dengan tugas yang sama bias saling membantu atau 

mencocokan hasil kerja mereka. 

Menurut Agus Suprijono ( 2009:92 ) langkah-langkah pembelajaran model 

NHT (NumberedHeadsTogether) meliputi: 

1. Kelas dibagi beberapa kelompok kecil, setiap orang dalam 

kelompok diberi nomor 1-8  

2. Guru mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh 

setiap kelompok. Guru memberikan kesempatan tiap-tiap 

kelompok menemukan jawaban, pada kesempatan ini tiap-tiap 

kelompok menyatukan kepalanya “ HeadsTogether” berdiskusi 

memikirkan jawaban atas pertanyaan dari guru. 

3. Guru memanggil siswa yang memiliki nomor yang sama dari 

tiap-tiap kelompok. Mereka diberi kesempatan memberi jawaban 

atas pertanyaan yang telah diterimanya dari guru. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan dari langkah-

langkah pembelajaran cooperative yaitu: 

1. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok kecil, setiap kelompok 

diberi nomor yang sama 1-8. 

2. Guru mengajukan beberapa pertanyaan sulit yang harus dijawab oleh 

tiap-tiap kelompok agar siswa mampu menjawab secara berdiskusi. 



10 
 

3. Guru memberikan kesempatan pada setiap kelompok untuk berdiskusi 

menemukan jawaban atas pertanyaan dari guru. 

4. Guru memanggil siswa yang memiliki nomor yang sama dari setiap 

kelompok. 

5. Salah satu perwakilan kelompok menjawab pertanyaan. 

2.1.2 IPA  

2.1.2.1 Hakikat IPA di Sekolah Dasar  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan saja penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Proses pembelajaran menekankan 

pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar 

menjelajahi dan memahami secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk 

inkuiri dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar (Depdiknas, 2011:3). 

Menurut Laksmi (dalam Trianto, 2012:137) IPA hakikatnya merupakan 

suatu produk, proses, dan aplikasi. Sebagai produk, IPA merupakan sekumpulan 

mengetahuan dan sekumpulan konsep dan bagan konsep. Sebagai suatu proses, 

IPA merupakan proses yang dipergunakan untuk mempelajari objek studi, 

menemukan dan mengembangkan produk-produk sains, dan segabai aplikasi, 

teori-teori IPA akan melahirkan teknologi yang dapat memberi kemudahan bagi 

kehidupan. 

Adapun tujuan Pemebalajaran sains di sekolah dasar dalam Badan 

Nasional Standar Pendidikan (BNSP,2006) dalam Ahmad Susanto, 2013:171, 

sebagai berikut: 

a. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha 

Esa berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam 

ciptaan-Nya. 
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b. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep 

IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

c. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positip dan kesadaran 

adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, 

lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

d. Mengembangkan ketrampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

e. Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, 

menjaga dan melestarikan lingkungan alam. 

f. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai satu ciptaan Tuhan. 

g. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA 

sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau MTs. 

2.1.2.2 Pembelajaran IPA 

Pada hakikat IPA sebagaimana dijelaskan diatas, maka nilai-nilai IPA 

menurut Prihantro Laksmi (dalam Trianto, 2012:142) yang dapat ditanamkan 

dalam pembelajaran IPA antara lain, sebagai berikut: 

1. Kecakapan bekerja dan berfikir secara teratur dan sistematis 

menurut langkah-langkah metode lmiah. 

2. Ketrampilan dan kecakapan dalam mengadakan pengamatan, 

mempergunakan alat-alat eksperimen untuk memecahkan 

masalah. 

3. Memiliki sikap ilmiah yang diperlukan dalam memecahkan 

masalah baik dalam kaitannya dengan pelajaran sains maupun 

dalam kehidupan. 

Menurut Kardi dan Nur (dalam Trianto, 2012:142) hakikat IPA mesti 

tercermin dalam tujuan pendidikan dan metode pengajaran yang diberikan. 

Pembelajaran IPA pada tingkat pendidikan mana pun harus dikembangkan dengan 

memahami berbagai pandangan tentang makna IPA yang dalam konteks 

pandangan hidup dipandang sebagai suatu instrument untuk mencapai 

kesejahteraan dan kebahagian sosial manusia. 

Dalam taksonomi Bloom (dalam Trianto, 2012:142) bahwa pembelajaran 

IPA diharapkan memberikan pengetahuan (kognitif), yang merupakan tujuan 
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utama dari pembelajaran. Jenis pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan 

dasar dari prinsip dan konsep yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. 

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran IPA 

merupakan pembelajaran berdasarkan pada prinsip-prinsip, proses yang dapat 

menumbuhkan sikap ilmiah siswa tehadap konsep-konsep IPA. Pembelajaran IPA 

di Sekolah Dasar di lakukan dengan penyelidikan sederhana dan bukan hafalan 

terhadap kumpulan konsep IPA. Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa kan 

memperoleh pengalaman secara langsung melalui pengamatan, diskusi, dan 

penyelidikan sederhana. 

2.1.3 Hasil belajar 

Kemampuan-kemampuan yang dimiliki setiap siswa tentu berbeda karena 

pengalaman belajar yang dialami antara siswa satu dengan siswa yang lain juga 

berbeda. Hasil berajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa stelah 

menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2005:2).  

Hasil belajar diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam 

mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang 

diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu menurut 

Nawawi (dalam Ahmad Susanto, 2013:5). 

Menurut Gagne dalam Agus Suprijono (2009:5) hasil belajar adalah pola-

pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan 

ketrampilan. Hasil belajar menurut Gagne berupa: 

1. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan 

dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan 

merespon secara spesifik terhadap rangsangan spesifik. 

Kemampuan tersebut tidak memerlukan manipulasi symbol, 

pemecahan masalah maupun penerapan aturan. 

2. Ketrampilan intelektual yaitukemampuan mempresentasikan 

konsep dan lambing. Ketrampilan intelektual terdiri dari 

kemampuan mengatagorisasi, kemampuan analitis-sintetis 

fakta-konsep dan mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. 
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Keterampilan intelektual merupakan kemampuan melakukan 

aktivitas kognitif bersifat khas. 

3. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan 

mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini 

meliputi penggunaan konsep dan kaidah dalam memecahkan 

masalah. 

4. Ketrampilan motoric yaitu kemampuan melakukan serangkaian 

gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud 

otomatisme gerak jasmani. 

5. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek 

berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa 

kemampuan menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. 

Sikap merupakan kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai 

standar perilaku. 

Klasifikasi hasil belajar menurut Bloom dalam Agus Suprijono (2009:6) 

secara garis besar membagi menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif 

dan ranah psikomotorik. 

1. Ranah kognitif, berkenaan dengan pengetahuan, pemahaman, 

penerapan, analisis, perencanaan dan menilai. 

2. Ranah afektif, berkenaan dengan sikap dari siswa dalam 

pembelajaran meliputi: sikap menerima, memberikan respon, 

niali, organisasi dan karekteristik siswa. 

3. Ranah Psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar yang 

meliputi ketrampilan dan kemampuan bertindak. 

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa selama pembelajaran 

berlangsung yang mencangkup aspek kognitif, aspek afektif dan aspek 

psikomotorik secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek kemampuan siswa 

saja. 

2.2 Kajian yang relevan 

Sudah banyak sekali penelitian yang meneliti tentang model pembelajaran 

cooperative tipe NHT (Numbered Heads Together) telah dilakukan oleh peneliti 

lain. Penelitian tersebut berbentuk skripsi, yang dilakukan oleh Emi Sulistiyorini 

(2007) yang berjudul “ Keefektifan Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered 

Heads Together) (NHT) terhadap Hasil Belajar dan Pencapaian Tingkat Berfikir 
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Siswa SMP dalam Geometri menurut Van Hiele”. Dalam penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika materi pokok segi 

empat antara siswa yang dikenai model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together (NHT) dengan siswa yang dikenai pembelajaran konvensional, 

serta model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) lebih efektif 

dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. 

Kemudian penelitian lain yang dilakukan oleh Sitorus, Dika Imara (2012) 

dengan judul penelitiannya “ Pengaruh Model Kooperatif tipe Numbered Heads 

together ( NHT) dengan Picture And Picture Terhadap Hasil belajar Siswa 

Tentang Sel Di Kelas XI IPA MA DAAR AL ULUM ASAHAN T.P. 2010/2011. 

Simpulan tersebut dapat dibuktikan dengan melalui uji hipotesis dengan 

menggunakan uji-t dengan taraf kepercayaan a= 0,05, dimana t hitung < t table 

(1,674 < 2,869), yang berarti dalam penelitian ini H0 ditolak sekaligus menerima 

Ha.  

 

2.3 Kerangka Pikir  

Telah dipaparkan di depan bahwa pada dasarnya mata pelajaran IPA 

adalah mata pelajaran yang mrnrkankan lebih banyak eksperimen dan eksplorasi 

dari siswa. artinya bahwa pengetahuan teori yang diperoleh, diperlukan sebagai 

hipotesis yang perlu diuji kebenaranya lewat eksperimen secara langsung. Agar 

hal ini terlaksana, siswa perlu diberikan ruang untuk dapat terjadi, jika model 

pembelajaran yang diperlukan memberikan kesempatan kepada siswa. maksutnya 

adalah model pembelajaran yang diperlakukan memberikan kesempatan kepada 

siswa. Maksutnya adalah model pembelajarandengan model pembelajaran 

konvensional tampaknya belum dapat mewadahi hal ini.penulis menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT untuk digunakan sebagai model 

pembelajaran dalam mata pelajaran IPA. 

Pada penelitian ini, kan membandingkan hasil belajar IPA antar kelas 

eksperimen dan kelas control. Pada kelas eksperimen akan dilakukan 

pembelajaran dengan menggunakan model Numbered Heads Together, sedangkan 

pada kelas control tidak menggunakan model Numbered Heads Together yaitu 
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dengan pembelajaran yang biasa guru mengajar. Pretest yang dilakukan pada 

kelas eksperimen dan kelas control uji beda rata-rata dan harus menunjukkan 

bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan. Setelah dilakukan pembelajaran 

Numbered Heads Together di kelas eksperimen dan pembelajaran yang 

konvensional di kelas control maka hasil belajar dari kedua kelompok tersebut 

dilakukan uji beda rata-rata hasil posttest untuk melihat apakah ada pengaruh 

yang signifikan dengan menggunakan model pembelajaran Numbered Heads 

Together. Soal posttest akan diambil dari alat evaluasi yang telah diuji coba pada 

kelas uji coba. Kerangka berfikir ini dapat dilihat dalam bagan alaur kerangka 

berfikir berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Alur Kerangka Pikir 

 

2.4 Hipotesis  penelitian  

Dari uraian kajian teori dan kerangka berpikir diatas dapat ditarik 

hipotesis dalam penelitian sebagai berikut:  

Terdapat  pengaruh positif dan signifikan penggunaan Model 

pembelajaran tipe NHT (Numbered Heads togethers) Terhadap Hasil 

Kelas 

Kontrol 

Kelas 

Eksperim

en 

Hasil Pretest Tidak 

boleh ada perbedaan 

yang signifikan. 

Pretest 

Pretest 
Pembelajran 

Menggunakan metode 

konvensional. 

Pembelajaran 

menggunakan model 

pembelajaran NHT 

Posttest 

Posttest 

Uji hasil posttest apakah 

ada pengaruh yang 

signifikan dengan 

menggunakan model 

pembelajaran NHT 
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belajar IPA siswa kelas 3 SDN Dukuh 02 Kecamatan Sidomukti Salatiga 

Semester II Tahun Ajaran 2014/2015.  

 


