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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA  

2.1 Kajian Teori  

2.1.1 Ilmu Pengetahuan Alam  

Ilmu pengetahuan alam merupakan terjemahan kata-kata dalam bahasa 

Inggris yaitu natural sciece, artinya ilmu pengetahuan alam berhubungan dengan 

alam atau bersangkut paut dengan alam, sciece artinya ilmu pengetahuan. Jadi 

ilmu pengetahuan alam (IPA) atau sciece  itu pengertianya dapat disebut sebagai 

ilmu tentang alam. Ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di 

alam ini. Adapun pengetahuan itu sendiri artinya segala sesuatu yang diketahui 

oleh manusia. Menurut Hendro Darmojo (Usman Samatowa, 2010: 3) “IPA 

adalah pengetahuan yang rasional dan objektif tentang alam semesta dengan 

segala isinya”. Cara IPA mengamati dunia ini bersifat analisis, lengkap, cermat, 

serta menghubungkanya antara suatu fenomena dengan fenomena lain, sehingga 

keseluruhanya membentuk suatu prespektif yang baru tentang objek yang 

diamatinya. 

Ilmu Pengetahuan Alam didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan 

yang tersusun secara terbimbing. Hal ini sejalan dengan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan KTSP (Depdiknas, 2006: 3) bahwa “Ilmu Pengetahuan Alam 

berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga 

bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep atau 

prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan”. Selain itu IPA juga 

merupakan ilmu yang bersifat empiric dan membahas tentang fakta serta gejala 

alam. Fakta dan gejala alam menjadikan pembelajaran IPA tidak hanya verbal 

tetapi juga faktual. Hakikat IPA sebagai proses diwujudkan dengan pembelajaran 

yang melatih ketrampilan proses bagaimana cara produk sains ditemukan.  

IPA disiplin ilmu memiliki ciri-ciri sebagai disiplin ilmu lainya. Setiap 

disiplin ilmu selain mempunyai ciri-ciri umum, juga mempunyai ciri-ciri 

khusus/karakteristik. Adapun ciri umum dari suatu disiplin ilmu pengetahuan 

adalah merupakan himpunan fakta serta aturan yang menyatakan hubungan antara 

satu dengan yang lainya. Ciri khusus dipaparkan sebagai berikut: 
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a. IPA dapat dibuktikan melalui metode dan prosedur ilmiah. 

b. IPA merupakan pengetahuan yang sistematis. 

c. IPA merupakan pengetahuan teoritis, artinya pembelajaran IPA berasal 

dari teori yang jelas.  

d. IPA merupakan suatu rangkaian konsep yang paling berkaitan dengan 

konsep lain yang dapat dikembangkan. 

 

IPA meliputi empat unsur, yaitu produk, proses, aplikasi, dan sikap 

produk. Produk dapat berupa fakta, prinsip, teori dan hukum. Proses merupakan 

prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Metode ilmiah meliputi 

pengamatan, penyusunan hipotesis, perancanga eksperimen, percobaan, atau 

penyelidikan, pengujian hipotesis melalui eksperimentasi, evaluasi, pengukuran 

dan penarikan kesimpulan. 

 

2.1.2 Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam  

Ilmu pengetahuan alam (IPA) atau sains dalam arti sempit sebagai 

disiplin ilmu dari physical sciences dan life sciences. Yang termasuk physical 

sciences adalah ilmu-ilmu astronomi, kimia, geologi, mineralogi, meteorologi, 

daan fisika. Sedangkan life sciences meliputi (biologi) anatomi, fisiologo, zoologi, 

citologi, dan seterusnya). IPA berupa pembangkitan minat manusia agar mau 

meningkatkan kecerdasan dan pemahamanya tentang alam seisinya yang penuh 

dengan rahasia yang tak ada habis-habisnya. Sains atau IPA adalah usaha manusia 

dalam memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran serta 

menggunakan prosedur, dan dijelaskan dan dijelaskan dengan penalaran sehingga 

mendapatkan suatu kesimpulan Pembelajaran IPA di SD merupakan interaksi 

antar siswa dengan lingkungan di sekitarnya. Hal ini mengakibatkan pembelajaran 

IPA perlu mengutamakan peran siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Sehingga 

pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa dan 

guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran tersebut. Guru berkewajiban untuk 

meningkatkan pengalaman belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran 

IPA. 
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Tujuan ini tidak terlepas dari hakikat IPA sebagai produk, proses dan 

sikap ilmiah. Oleh karena itu, pembelajaran IPA perlu menerapkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang tepat, prinsip pembelajaran IPA di SD menurut Wina Sanjaya 

(2005: 97) sebagai berikut: 

1. Empat Pilar Pendidikan Global, pembelajaran IPA harus berinteraksi 

bersama, mengaktifkan siswa, belajar dari lingkungan sekitar, dan 

interaksi dengan individu lain. 

2. Prinsip Ikuiri, alam mampu meningkatkan keingintahuan siswa. 

3. Prinsip konstruktivisme, guru membangun pengetahuan siswa. 

4. Prinsip Salingtemas (sains, lingkungan, tekhnologi, masyarakat). 

Membangun teknologi. 

5. Prinsip Pemecahan Masalah. Pembelajaran IPA perlu menerapkan prinsip 

ini agar siswa terlatih untuk menyelesaikan suatu masalah. 

6. Prinsip Pembelajaran Bermuatan Nilai. Kebijaksanaan pembelajaran IPA 

untuk mempertahankan nilai di masyarakat. 

7. Prinsip PAKEM (pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan) 

siswa aktif dalam pembelajaran. 

Berdasarkan prinsip diatas prinsip pembelajaran IPA di SD merupakan 

interaksi antara siswa dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini mengakibatkan 

pembelajaran IPA perlu mengutamakan peran siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar. Sehingga pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang 

berpusat pada siswa dan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran tersebut. 

Guru berkewajiban untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa untuk 

mencapai tujuan belajar IPA.  Objek IPA terdapat dimana – mana, disekeliling 

kita merupakan sekumpulan objek IPA, maka tidaklah sulit bagi seorang guru 

IPA untuk membimbing dan melibatkan siswa dalam belajar IPA. Siswa 

hendaknya belajar IPA dengan melakukan pencarian sendiri, sehingga mereka 

dapat memperoleh pengalaman yang selanjutnya menjadi sebuah kesan atau 

pengetahuan. 
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2.1.3 Tujuan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam  

Kesejahteraan materil suatu bangsa banyak sekali bergantung pada 

kemampuan bangsa itu dalam bidang IPA, sebab IPA merupakan dasar 

tekhnologi. Depdiknas (2006: 61) menyatakan bahwa salah satu tujuan pengajaran 

IPA adalah agar  siswa memahami konsep-konsep IPA dan berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari. Mengembangkan dan meningkatkan keyakinan terhadap 

TYE, pengetahuan terhadap konsep IPA dan manfaatnya, rasa ingintahu dan 

kesadaran tentang pengaruh hubungan IPA dengan lingkungannya, memecahkan 

masalah, memelihara lingkungan dan mendapatkan bekal pengetahuan. 

Berdasarkan tujuan pembelajaran IPA di atas IPA dapatdiperoleh melalui 

keyakinan terhadap kebesaran Tuhan YME berdasarkan keberadaan, keindahan 

dan keteraturan alam ciptaan-Nya. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman 

konsep – konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang 

adanya hubungan yang saling mempengaruhi antar IPA, lingkungan, Tekhnologi, 

dan masyarakat. Mengembangkan ketrampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. Meningkatkan kesadaran 

dalam berperan serta dalam memelihara, menjaga, melestarikan lingkungan alam. 

Meningkatkan kesadaran  untuk menghargai alam dengan segala keteraturan 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan 

ketrampilan IPA sebagai alam dengan dasar untuk melanjutkan pendidikan ke 

SMP.  

2.1.4 Ruang Lingkup Pembelajaran Ilmu pengetahuan Alam  

Ruang lingkup IPA meliputi aspek-aspek berikut ini: 

1) Hubungan antara gaya, gerak, dan energi, serta fungsinya  

2) Menerapkan sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya 

/ model  

3) Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya 

dengan penggunaan sumber daya alam 
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2.2 Hasil Belajar  

2.2.1 Pengertian Belajar  

Belajar merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari 

perkembangan hidup manusia. Menurut Burton (Ahmad Susanto, 2013: 3) 

“belajar merupakan perubahan dalam tingkah laku pada individu berkat adanya 

interaksi antara individu dengan individu lain dan individu dengan lingkungannya 

sehingga mereka lebih bisa berinteraksi dengan lingkungannya.”Pengertian 

belajar menurut Gagne (Ahmad Susanto, 2013: 1) “belajar adalah suatu proses di 

mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman.” 

Menurut Hagenhahn dan Olson (Heri Rahyubi, 2012: 3) “belajar adalah 

perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku yang 

merupakan hasil dari pengalaman dan tidak dicirikan oleh kondisi diri yang 

sifatnya sementara seperti yang disebabkan oleh sakit, kelelahan atau obat-

obatan.” Hampir sama dengan Hagenhahn dan Olson, menurut Mayer (Heri 

Rahyubi, 2012: 3) “belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam 

pengetahuan dan perilaku seseorang yang disebabkan oleh pengalaman.” Belajar 

menurut Morgan (Heri Rahyubi, 2012: 5) “merupakan perubahan tingkah laku 

yang relatif tetap dan terjadi sebagai hasil latihan atau pengalaman.” Dari 

beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa belajar merupakan suatu 

proses perubahan perilaku melalui pengalaman yang didapatkan. 

Sedangkan pengertian belajar menurut Hilgard (Wina Sanjaya, 2008: 

229), “belajar adalah proses perubahan melalui kegiatan atau prosedur latihan baik 

latihan di dalam laboratoium maupun dalam lingkungan alamiah.”Menurut Laster 

D. Crow dan Alice Crow (Heri Rahyubi, 2012: 5) “belajar adalah upaya untuk 

memperoleh kebiasaan, pengetahuan, dan sikap.”Menurut Slameto (2010: 2) 

“belajar ialah proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.” Menurut Winkel 

(Ahmad Susanto, 2013: 4) “belajar adalah suatu aktivitas mental yang 
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berlangsung dalam interaksi aktif antara seseorang dengan lingkungan, dan 

menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif konstan dan berbekas.” 

Dapat dikatakan bahwa belajar merupakan suatu proses usaha yang 

secara sadar dilakukan individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku yang 

berbentuk pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui pengalamannya 

berinteraksi dengan lingkungan. 

2.2.2 Pengertian Hasil Belajar  

Menurut Gagne (Purwanto, 2013: 42) “hasil belajar adalah terbentuknya 

konsep, yaitu kategori yang kita berikan pada stimulus yang ada di lingkungan, 

yang menyediakan skema yang terorganisasi untuk mengasimilasi stimulus-

stimulus baru dan menentukan hubungan di dalam dan di antara kategori-

kategori.”Winkel (Purwanto, 2013: 45) “hasil belajar ialah perubahan yang 

mengakibatkan manusia dalam sikap dan tingkah lakunya, perubahan itu 

mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.” Sepaham dengan Winkel, 

Purwanto (2013: 46) “hasil belajar merupakan perubahan perilaku manusia akibat 

belajar, dapat berupa perubahan dalam aspek kogitif, afektif dan psikomotorik.” 

Winkel menekankan bahwa hasil belajar adalah perubahan mengenai sikap dan 

tingkah lakunya. Sedangkan Purwanto hanya menyebutkan perubahan perilaku 

manusia setelah belajar. Meskipun demikian, mereka mempunyai pemahaman 

bahwa perubahan akibat belajar meliputi tiga aspek, yaitu aspek kognitif, afektif 

dan psikomotorik. Perubahan perilaku tersebut disebabkan telah mencapai 

penguasaan atas sejumlah bahan yang diberikan dalam proses belajar mengajar. 

Perubahan akibat pengalaman belajar, tidak semata-mata hanya pada perubahan 

secara kognitif (pengetahuan) saja, tetapi siswa juga dapat mengalami perubahan 

secara afektif (sikap) serta mampu melaksanakan tugas yang berhubungan dengan 

performanya (psikomotorik). 
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2.2.3 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

 Hasil belajar siswa merupakan hasil dari suatu proses yang di dalamnya 

terlibat beberapa faktor yang saling mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut dapat 

berasal dari dalam diri seseorang (internal) dan dari luar diri seseorang (eksternal). 

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar menurut 

Ahmad Susanto (2013: 12): 

a. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu 

meliputi kecerdasan anak, kesiapan anak, bakat anak, kemauan 

belajar dan minat anak. 

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar meliputi model 

penyajian materi, pribadi dan sikap guru, suasana belajar, 

kompetensi guru dan kondisi masyarakat. 

Faktor internal pertama yang mempengaruhi hasil belajar adalah intelegensi 

atau kecerdasan. Intelegensi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap tinggi rendahnya hasil belajar. Secara logika, semakin tinggi tingkat 

intelegensi, makin tinggi pula kemungkinan tingkat hasil belajar yang dapat 

dicapai. Begitu pun sebaliknya, jika intelegensinya rendah maka kecenderungan 

hasil belajar yang dicapainya juga rendah. Faktor kedua yaitu kesiapan, belajar 

akan lebih berhasil jika berlandaskan tingkat kematangan individu. Ketiga yaitu 

bakat yang merupakan kemampuan potensial yang dimiliki oleh individu. Faktor 

selanjutnya adalah kemauan belajar, kemauan belajar yang tinggi akan 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar seseorang. Faktor yang terakhir adalah 

minat, minat merupakan kecenderungan, gairah untuk menginginkan sesuatu. 

Siswa dengan minat yang besar terhadap pembelajaran akan memusatkan 

perhatian pada pelajaran secara intensif, hal ini memungkinkan tingkat hasil 

belajar yang akan dicapai akan lebih tinggi. 

Faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar diantaranya adalah model 

penyajian materi. Keberhasilan siswa dalam belajar tergantung pula pada model 

penyajian materi. Model penyajian materi yang menyenangkan, menarik dan 
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mudah dimengerti tentunya berpengaruh positif terhadap keberhasilan belajar. 

Faktor eksternal selanjutnya yang mempengaruhi proses dan prestasi belajar ialah 

peranan guru. Dalam sistem pendidikan dan khususnya dalam pelajaran yang 

berlaku, peranan guru dan keterlibatannya masih menempati posisi yang penting. 

Kepribadian dan sikap guru yang kreatif dan penuh inovasi dalam perilakunya 

akan ditiru oleh siswanya. Begitu pula dengan sikap guru terhadap siswa saat 

mengajar. Yang ketiga adalah suasana pembelajaran, suasana pembelajaran yang 

tenang dan menantang serta melibatkan siswa secara aktif dapat meningkatkan 

keberhasilan siswa dalam belajar. Yang terakhir adalah masyarakat. Lingkungan 

masyarakat sangat berpengaruh terhadap belajar siswa. 

Untuk memperoleh hasil belajar siswa, maka dilaksanakan evaluasi atau 

penilaian untuk mengukur sejauh mana siswa memahami dan menguasai materi. 

Model evaluasi yang sesuai adalah model kesesuaian oleh Ralph W. Tyler, John 

B. Carol dan Lee J. Cronbach (Purwanto, 2013: 27). Kegiatan evaluasi dilakukan 

untuk melihat sejauh mana tujuan pendidikan yang diberikan dalam pengalaman 

belajar telah dapat dicapai siswa dalam bentuk hasil belajar. Objek evaluasi adalah 

tingkah laku siswa yang megalami perubahan pada akhir kegiatan pembelajaran. 

Perubahan perilaku yang dievaluasi bukan hanya pada aspek kognitif saja tetapi 

juga afektif dan psikomotorik. Untuk aspek kognitif evaluasi dilakukan dengan 

teknik tes menggunakan instrumen tes yang dilakukan pada akhir pembelajaran. 

Sedangkan untuk aspek psikomotorik dan aspek sikap diukur menggunakan teknik 

non tes observasi dengan rubrik penilaian proses yang dilakukan selama 

pembelajaran berlangsung. 

2.3 Model Kooperatif Tipe Number Heads Togeter  

2.3.1 Model Kooperatif  

Menurut Roger (Miftahul Huda 2011: 29) “Pembelajaran kooperatif 

merupakan aktivitas pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh satu prinsip 

bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi secara sosial 

diantara kelompok – kelompok pembelajar yang di dalamnya setiap pembelajara 

bertanggung jawab atas pembelajaranya sendiri dan didorong untuk meningkatkan 
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pembelajaran anggota-anggota lain”. Johnson and Johnson (Miftahul Huda,  2011:  

31) “menyajikan devinisi ringkas tentang kooperatif serta membedakannya 

dengan pembelajaran kompetitif dan individual”. Menurut Johnson and Johnson, 

pembelajaran kooperatif berarti working together to accomplish shared goals 

(bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama). Dalam suasana kooperatif, setiap 

anggota sama-sama berusaha mencapai hasil yang nantinya bisa dirasakan oleh 

semua anggota kelompok. Dalam konteks pengajaran, pembelajaran kooperatif 

seringkali didefinisikan sebagai pembentukan kelompok-kelompok kecil yang 

terdiri dari siswa-siswa yang dituntut untuk bekerja sama dan saling 

meningkatkan pembelajarannya dan pembelajaran siswa-siswa lain. Hal ini tentu 

saja berbeda dengan pembelajaran kompetitif (siswa bekerja saling mengalahkan 

satu sama lain untuk mencapai tujuan akademik tertentu, seperti nilai “A”, yang 

hanya bisa diperoleh oleh satu atau dua siswa saja) dan individualistik (siswa 

bekerja sendiri-sendiri untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tidak 

berhubungan dengan atau tidak berpengaruh terhadap siswa-siswa lainnya). 

Dalam pembelajaran kooperatif dan individualistik, kita mengevaluasi pekerjaan 

siswa berdasarkan kriteria tertentu, sedangkan dalam pembelajaran kompetitif kita 

meng-grad-ing (menilai berdasarkan peringkat-peringkat tertentu) siswa 

berdasarkan standar yang sudah jelas dan baku. Meskipun ada batasan-batasan 

yang jelas kapan dan dimana kita seharusnya menggunakan pembelajaran 

kompetitif dan individualistik, kita sebenarnya bisa merancang tugas 

pembelajaran apapun dengan menggunakan struktur-struktur kooperatif. 

Trianto (2007: 41) menuliskan bahwa “Pembelajaran Kooperatif muncul 

dari konsep bahwa siswa aktif jika mereka saling berdiskusi dengan kelompok 

sejawat”. Didalam kelas kooperatif siswa dapat belajar bersama kelompok-

kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang siswa sedrajat tetapi heterogen. 

Tujuannya dalam proses berfikir siswa dapat terlibat secara keseluruhan aktif 

dalam kegiatan belajar. Selama belajar secara kooperatif siswa tetap tinggal dalam 

kelompoknya selama beberapa kali pertemuan. Mereka seperti menjadi pendengar 

aktif, memberikan penjelasan kepada teman sekelompok dengan baik, dan 
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berdiskusi. Agara terlaksana dengan baik siswa diberi lembar kegiatan yang berisi 

pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk diajarkan. 

Pembelajaran kooperatif bergantung pada efektivitas kelompok-

kelompok siswa tersebut. Dalam pembelajaran ini, guru diharapkan mampu 

membentuk kelompok-kelompok kooperatif dengan berhati-hati agar semua 

anggotanya dapat bekerja bersama-sama untuk memaksimalkan pembelajarannya 

sendiri dan pembelajaran teman-teman satu kelompoknya. Masing-masing 

anggota kelompok bertanggung jawab mempelajari apa yang disajikan dan 

membantu teman-teman satu anggota untuk mempelajarinya juga. Singkatnya 

pembelajaran kooperatif itu saling berdiskusi dengan kelompok sejawatnya. Dari 

cara berdiskusi mengembangkan proses berfikir siswa menjadi aktif. Adapula 

lembar kegiatan untuk mempermudah pembelajaran yang direncanakan untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan. Siswa lebih mudah diberi pertanyaan agar 

mulai aktif dan jawabanya terstruktur. 

Struktur tujuan kooperatif terjadi jika siswa dapat mencapai tujuan 

mereka bersama siswa lain atau dengan siapa mereka bekerja sama mencapai 

tujuan tersebut. Tujuan pembelajaran ini mencapai tiga jenis tujuan yaitu hasil 

belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan 

ketrampilan sosial. Ibrahim (2000: 7) “Pembelajaran Kooperatif memiliki efek 

berarti terhadap penerimaan yang luas terhadap keragaman ras, budaya dan 

agama, strata, kemampuan, dan ketidak mampuan”. Ketrampilan sosial atau 

kooperatif berkembang secara signifikan dalam pembelajaran kooperatif. Ibrahim 

(2000: 9)  “Pembelajaran kooperatif sangat tepat digunakan untuk melatih 

ketrampilan kerja sama dan kolaborasi dan juga ketrampilan tanya jawab”. 

Pembelajaran kooperatif mempunyai tujuan untuk mempermudah siswa 

dalam pembelajaran dengan memperoleh hasil belajar akademik, penerimaan 

terhadap keragaman, dan pengembangan ketrampilan sosial. Secara jelas hasil 

belajar akademik akan meningkat sebab sebelumnya menggunakan pembelajaran 

kooperatif konvensional menjadi hasil belajar akademik kurang memuaskan bagi 

siswa dan guru. Efek pada penerimaan terhadaap keragaman seperti agama, ras, 

budaya, strata (tingkatan). Ketrampilan sosial seperti terampil dalam tanya jawab 



19 
 

dikelompok. Semakin bagus dalam tanya jawab pada diskusi berarti ketrampilan 

sosialnya baik. Membawa ketrampilan sosialnya saling kerjasama dengan tepat. 

Menurut Lungren (Trianto, 2007: 46) “menyusun ketrampilan-

ketrampilan kooperatif yang memiliki tiga tingkatan ketrampilan”. Tingkatan 

tersebut yaitu ketrampilan kooperatif tingkat awal, tingkat menengah, dan tingkat 

mahir. 

a. Ketrampilan Kooperatif Tingkat Awal antara lain: Menjalankan tugas sesuai 

dengan tanggung jawab, membagi tugas dalam kelompok, saling mendukung 

antar anggota kelompok, dan membuat kesimpulan bersama.   

b. Ketrampilan Kooperatif Tingkat Menengah, antara lain: Mendengarkan dengan 

jelas, bertanya untuk menambah informasi, menyampaikan kembali dan 

meneliti jawaban.  

c. Ketrampilan Kooperatif Tingkat Mahir, antara lain: Persamaan persepsi antar 

siswa, bertanggung jawab terhadap kelompok, menyampaikan tujuan, membagi 

tugas, mengevaluasi kelompok dan belajar bersama. 

Dari uraian diatas ketrampilan kooperatif memiliki tiga tingkatan awal, 

menengah, dan mahir. Ketrampilan setiap siswa berbeda dan memudahkan 

peneliti mengkaji kemampuan ketrampilan siswa menguraikan pendapatnya di 

depan kelas. Ketrampilan kooperatif tingkat mahir harus bertanggung jawab dan 

bekerja sama dengan kelompoknya, saling memotifasi dan menyamakan pendapat 

satu kelompok. Jika ketrampilan kooperatif menengah sudah mulai mendengarkan 

jawaban pendapat dari masing-masing kelompok. Dari pendapat masing-masing 

kelompok, kelompok lain kembali bertanya kepada kelompok yang mendapat 

giliran untuk bertanya. Berarti pada tingkat ini ada sikap keberanian, aktif, dan 

bertenggang rasa. Sedangkan ketrampilan kooperatif mahir, setiap kelompok 

kooperatif memiliki tugas masing-masing. Untuk mengukur ketercapaian materi 

masing-masing kelompok ada soal evaluasi. Disinilah soal evaluasi 

memperlihatkan seberapa jauh dari tiap individu menguasai materi-materi 

kelompok kooperatif. Yang diperoleh mereka tidak hanya ketrampilan mahir juga 

ketrampilan kepemimpinan dan ketrampilan kerjasama. 
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Langkah-langkah  di dalam pelajaran yang menggunakan pembelajaran 

kooperatif menurut Ibrahim  (2000: 10): 

 

Tabel 2.2  

Langkah – langkah Model Pembelajaran Kooperatif  

Fase  Tingkah Laku Guru  

Fase 1 

Menyampaikan tujuan dan 

motifasi siswa  

Guru menyampaikan semua tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai pada 

pelajaran tersebut dan memotivasi siswa 

belajar  

Fase 2 

Menyajikan informasi  

Guru menyajikan informasi kepada 

siswa dengan jalan demonstrasi atau 

lewat bahan bacaan 

Fase 3  

Mengorganisasikan siswa 

kedalam kelompok 

kooperatif  

Guru menjelaskan kepada siswa 

bagaimana caranya membentuk 

kelompok belajar dan membantu setiap 

kelompok agar melakukan transisi 

secara efisien 

Fase 4  

Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar  

Guru membimbing kelompok-kelompok 

belajar pada saat mereka mengerjakan 

tugas mereka  

Fase 5 

Evaluasi  

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang 

materi yang telah dipelajari atau masing-

masing kelompok mempresentasikan 

hasil kerjanya 

Fase 6  

Memberikan penghargaan  

Guru mencari cara untuk menghargai 

baik upaya maupun hasil belajar 

individu dan kelompok 

Langkah – langkah pembelajaran kooperatif mempermudah guru 

memahami terlebih dahulu sebelum mengajar menggunakan kooperatif. Bahwa 

kooperatif sangat kompleks, siswa diajak aktif di setiap pembelajaran. Karena 

disusun dalam sebuah peningkatan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa dengan 

pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat keputusan dalam kelompok, serta 

memberikan kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama 

siswa yang berbeda latar belakangnya. Dengan bekerja sama seperti tujuan 

bersama sangat bermanfaat bagi kehidupan di luar sekolah. 
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2.3.2 Pembelajaran Number Heads Together / NHT 

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. Kagen  (Ibrahim, 2000: 28) “Pembelajaran kooperatif tipe 

NHT 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 melibatkan para siswa dalam menelaah bahan yang tercakup 

dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran 

tersebut. Ibrahim (2000: 28) mengemukakan tiga tujuan yang hendak dicapai 

dalam pembelajaran kooperatif dengan tipe NHT 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 merujuk pada konsep 

Kagen (Ibrahim, 2000: 29). Enam langkah pembelajaran NHT sebagai berikut: 

Pertama persiapan, yaitu guru mempersiapkan rancangan dan skenario 

pembelajaran. Kedua pembuatan kelompok yaitu, siswa dibagi menjadi beberapa 

kelompok kecil. Ketiga setiap siswa harus dibekali dengan materi yang berasal 

dari buku paket atau LKS. Keempat siswa berdiskusi bersama dengan kelompok 
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untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kelima guru memanggil siswa 

kemudian siswa dengan nomer yang sama maju ke depan kelas. Keenam siswa 

mempresentasikan dan menarik kesimpulan. 

Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran menurut 

PERMENDIKNAS No. 41 tahun 2007 sebagai berikut:  

1. Kegiatan Pendahuluan: guru mempersiapkan peserta didik secara psikis dan 

fisik dengan mengajukan pertanyaan dan menjelaskan tujuan serta cakupan 

materi pembelajaran.   

2. Kegiatan Inti  

a. Eksplorasi: guru berusaha selalu melibatkan peserta didik secara aktif 

untuk mencari dan mengembangkan pengetahuan yang mereka butuhkan 

dengan berbagai model, metode dan berbagai fasilitas.  

b. Elaborasi: peserta didik aktif mengikuti prosedur pembelajaran yang sudah 

diatur oleh guru, seperti: menulis, membaca, berkelompok, berdiskusi, 

membuat laporan, dsb. 

c. Konfirmasi: guru meluruskan segala pengetahuan yang di dapat siswa dan 

menyamakan presepsi sehingga siswa tidak merasa bingung, guru 

memberikan umpan balik dan motivasi kepada siswa. 

3. Kegiatan Penutup: membuat rangkuman dan kesimpulan bersama dengan 

siswa. 

Sintaks pembelajaran Number Head Together (NHT)  sesuai dengan 

standar proses, adalah sebagai berikut: 

Kegiatan Awal 

 Guru mengajak  siswa untuk berdoa sesuai keyakinan 

dan kepercayaan masing-masing dan memberi salam. 

 Guru melakukan presensi dan memberikan motivasi 

kepada siswa. 

 Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan 

selama proses pembelajaran. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Guru melakukan apersepsi dengan memberikan 
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pertanyaan 

Kegiatan Inti 

1. Eksplorasi  

 Guru memperkenalkan dan menyajikan materi 

tentang peristiwa alam dan dampaknya. 

 Guru memberi tahu  siswa apa yang sedang mereka 

pelajari. 

 Guru memunculkan keingintahuan siswa dengan 

memberikan pertanyaan tentang pembentukan 

tanah 

2.   Elaborasi  

 Guru membuat salinan lembar rekapitulasi 

kelompok. 

 Guru merangking siswa dari yang paling pintar. 

 Guru membentuk kelompok yang terdiri dari empat 

siswa yang mewakili kemampuan, jenis kelamin 

dan ras siswa di kelas itu. 

 Guru memberikan nomer pada siswa untuk 

dipasang dikepala setiap siswa 

 Guru menugaskan siswa ke dalam kelompok. 

 Guru meminta siswa untuk berdiskusi dan 

mempersiapkan jawaban untuk menjawab 

pertanyaan. 

 Guru meminta siswa untuk saling menjelaskan 

jawaban. 

1. Konfirmasi  

 Guru memanggil siswa secara acak untuk 

menjawab pertanyaan. 

 Siswa dengan nomer yang sama maju ke depan 

kelas untuk menjelaskan jawaban yang sudah 

didiskusikan. 

 Guru mengembangkan jawaban yang dikemukakan 
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oleh siswa. 

Kegiatan Akhir 

 Guru menanyakan kepada siswa tentang materi yang 

belum dipahami. 

 Guru dan siswa membuat kesimpulan. 

 Guru melakukan refleksi dan memberikan penguatan 

kepada siswa. 

 Guru memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan 

di rumah. 

 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan selanjutnya. 

 Guru mengajak siswa untuk berdoa. 

2.4 Penelitian yang Relevan  

Susanto melakukan penelitian ini dengan tujauan untuk meningkatkan 

hasil belajar IPS dengan pembelajaran kooperatif tipe NHT dan pemanfaatan 

media gambar pada siswa kelas V SDN Sumogawe 03. Manfaat yang dapat 

diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai sumbangan yang berguna untuk 

meningkatkan hasil belajar IPS kelas V SDN Sumogawe 03. Penelitian ini 

merupakan Penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 2 siklus. Setiap siklus terdiri 

dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, analisis dan refleksi. Subjek penelitian 

ini adalah siswa kelas V SDN Sumogawe 03 Kecamatan Getasan Kabupaten 

Semarang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes non tes. 

Sedangkan teknik analisis data adalah analisis diskriptif kuantitatif dan kualitatif. 

Hasil penelitian ini adalah penggunaan pembelajaran kooperatif tipe NHT dan 

pemanfaatan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa pada 

siswa kelas V SDN Sumogawe 03. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung yang semakin meningkat. Nilai sebelum 

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

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

pada siklus I meningkat,dari 27 siswa 17 siswa yang tuntas (67%) dan 10 siswa 

yang belum tuntas(37%). Hasil belajar pada siklus II pun meningkat. Dari 27 

siswa 24 siswa yang tuntas (89%) dan 3 siswa yang belum tuntas (11%). 
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Selain itu, Winarti Yuni melakukan penelitian ini dengan tujuan  

penelitian untuk mengetahui apakah melalui penggunaan metode NHT 

(Numbered Heards Together) dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar IPA 

siswa kelas V SD Negeri Banyumudal 2 Kabupaten Wonosobo Semester 2 Tahun 

Pelajaran 2011/2012. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang 

menggunakan model Kemmis dan Metaggart dengan langkah perencanaan, 

tindakan, pengamatan, refleksi yang dilaksanakan dengan dua siklus. Pada siklus I 

terdiri dari 2 pertemuan,sedangkan siklus II terdiri dari tiga pertemuan. Teknik 

analisis data yang digunakan dengan menggunakan teknik analisis data 

prosentase. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah terjadi peningkatan 

keaktifan dan untuk mata pelajaran IPA kelas V semester 2 Tahun Pelajaran 

2011/2012. Melalui metode pembelajaran NHT (Numbered Heads Together) yang 

akan dilanjutkan oleh peningkatan hasil belajar yang dapat dilihat pada ketuntasan 

pada siklus I dan siklus II peneliti memberikan patokan KKM = 65 siswa yang 

mencapai Kriteria Ketuntasa Minimal (KKM = 65) dari 32 siswa sebanyak 17 

siswa atau 53,13% tuntas dan sebanyak 15 siswa atau 46,87% belum tuntas. Nilai 

rata-ratanya adalah 66,25 sedangkan nilai tertinggi adalah 88 dan nilai 

terendahnya adalah 52 dan II sebanyak 36 siswa atau 100% dari jumlah siswa 

mencapai ketuntasan. Siklus II siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasa Minimal 

(KKM=65) sebanyak 32 siswa atau 100%dan tidak ada siswa yang mendapatkan 

nilai dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal. Nilai rata-ratanya adalah 79,75 

sedangkan nilai tertinggi adalah 100 dannilai terendahnya adalah 68. Peneliti telah 

berhasil dalam menerapkan metode pembelajaran NHT (Numbered Heads 

Together) dengan memberikan patokan KKM = 65 dan ketuntasan 80% dari 

jumlah siswa kelas V SD Negeri Banyumudal 2 dari hasil nilai evaluasi siklus II 

didapat 100% siswa sudah memenuhi KKM. Maka saran dari penulis adalah 

metode pembelajaran NHT (Numbered Heads Together) dapat digunakan sebagai 

alternatif dalam proses belajar mengajar. Dengan metode pembelajaran NHT 

(Numbered Heads Together) dalam proses belajar dapat meningkatkan keaktifan  

siswa yang berdampak meningkatkatnya hasil belajar siswa. 
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Berdasarkan analisis dari penelitian yang dilakukan oleh Susanto dan 

Winarti Yuni telah menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa dengan menggunakan model Numbered Heads Together / NHT. Penulis 

memilih dua penelitian tersebut karena sangat releven untuk penelitian berikutnya 

dilingkungan yang berbeda. Oleh karena itu, penulis juga optimis dan yakin 

bahwa pada penelitian ini juga akan berhasil meningkatkan hasil belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam siswa kelas V SDN Ngajaran 02 Melalui model Numbered 

Heads Together pada semester 2 tahun pelajaran 2014/2015. 

Kedua penelitian yang telah dilakukan dengan penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT sesuai dengan pembelajaran IPA terbukti 

bahwa dengan penerapan model NHT dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA, penggunaan 

model pembelajaran NHT dirasa tepat dan dapat digunakan. Pembelajaran IPA 

yang dikemas dengan memberi kesempatan siswa untuk menyatukan pemikiran 

dengan siswa lain, menemukan informasi dan menyimpannya dalam ingatan 

siswa. Siswa merasa tidak kesulitan dalam menjawab pertanyaan karena mereka 

berfikir bersama dengan teman satu kelompok, ada rasa berkompetisi dengan 

kelompok lain dalam hal menemukan jawaban yang paling tepat dari pertanyaan – 

pertanyaan yang diberikan oleh guru. Informasi yang didapat ini tidak serta merta 

menjadi informasi mentah yang diperoleh siswa, namun dalam pembelajaran, 

siswa diberi kesempatan untuk mendiskusikan pemikirannya dengan temannya 

dalam kelompok diskusi. Hasil diskusi yang diperoleh siswa, kemudian 

diungkapkan didepan kelas. Beberapa siswa mendapat giliran yang bersamaan 

untuk  mengungkapkan jawaban atas pertanyaan yang telah mereka terima. 

Berdasarkan jawaban-jawaban tersebut guru dapat mengembangkan diskusi lebih 

mendalam sehingga peserta didik dapat menemukan jawaban dari pertanyaan 

tersebut sebagai suatu pengetahuan yang utuh.  
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2.5    Kerangka berpikir 

Faktor penyebab kegagalan dalam proses pembelajaran IPA adalah 

penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran sangat kurang dikarenakan guru 

dalam penyampaian materi hanya dengan ceramah dan tidak didukung dengan alat 

peraga, selain itu guru masih mendominasi proses pembelajaran akibatnya siswa 

cenderung bersifat pasif selama proses pembelajaran berlangsung. Maka dari itu 

sudah selayaknya seorang guru menggunakan meode pembelajaran yang menarik 

untuk siswa lebih aktif dalam pembelajaran dan lebih dapat menyerap materi 

pembelajaran  yang diajarkan. Oleh karena itu, pembelajaran akan menerapkan 

metode Numbered Heads Together (NHT) untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

Guru kelas yang pada awalnya menggunakan metode ceramah secara 

terus menerus tentu saja akan membuat siswa menjadi jenuh dalam pembelajaran, 

walaupun guru telah melakukan PBM sesuai dengan standart proses yang telah 

ditentukan namun tetap diperlukan adanya variasi dalam kegiatan belajar supaya 

siswa tidak merasa jenuh. Kejenuhan itulah yang memicu siswa menjadi pasif, 

enggan berkomentar, dan tidak berminat dalam pembelajaran. Setelah dilakukan 

ulangan harian ternyata dari 15 siswa hanya 7 siswa yang nilainya mampu 

melebihi KKM. Siswa yang mampu lulus KKM merupakan siswa yang memiliki 

tingkat kecerdasan tinggi di kelas, sedangkan siswa yang biasa saja dan cenderung 

kurang pintar dan malas belum mampu lulus KKM. Karena masalah tersebut guru 

memiliki inisiatif untuk mengubah cara mengajarnya menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT, yaitu dengan membentuk siswa kedalam 5 

kelompok, masing – masing kelompok terdiri dari 3 siswa. Guru memberikan 

pertayaan-pertanyaan kepada setiap kelompok dan meminta siswa untuk 

mendiskusikanya. Guru memberikan pertanyaan – pertanyaan kepada setiap 

kelompok dan meminta siswa untuk mendiskusikanya. Guru memanggil 

perwakilan dari setiap kelompok berdasarkan nomor, siswa dengan nomor yang 

sama maju kedepan kelas untuk mengemukakan jawaban atas pertanyaan yang 

sudah didiskusikan, setelah siswa mengemukakan jawaban guru bersama dengan 

siswa meluruskan setiap jawaban yang sudah disampaikan dan menemukan 
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pengetahuan baru. Setelah penerapan model pembelajaran NHT guru melakukan 

ulangan kembali, terjadi peningkatan jumlah siswa yang lulus KKM sebanyak 

20%. 

Penggunaan model pembelajaran NHT ini dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa karena model ini menuntut siswa untuk lebih aktif menemukan 

sendiri pengetahuanya, dengan berkelompok siswa merasa tidak kesulitan untuk 

menjawab karena mereka berfikir bersama dengan teman satu kelompok yang 

dapat saling memberikan masukan, ada perasaan berkompetisi dari tiap kelompok 

untuk memberikan jawaban terbaik mereka. Hasilnya berdampak pada nilai 

ulangan yang mereka peroleh hampir dari semua siswa mampu mendapatkan nilai 

melebihi batas KKM yang telah ditentukan oleh sekolah.  

 

2.6 Hipotesis  

Dari beberapa teori – teori yang telah dikemukakan dapat ditarik satu 

hipotesis sebagai berikut: Dengan menggunakan model pembelajaran Numbered 

Heads Together diduga dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mapel IPA 

kelas V SDN Ngjaran 02. 

Indikator Keberhasilan: 

1. Terjadi peningkatan hasil belajar IPA siswa dengan menggunakan 

model pembelajaran tipe NHT.  

2. Hasil belajar meningkat apabila 80% siswa mendapatkan nilai diatas 

KKM pada setiap siklus. (KKM=75). 

 

 


