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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Hakikat Hasil Belajar 

2.1.1 Belajar 

Hamalik (2011:154) belajar adalah sebagai perubahan tingkah laku yang 

relative mantap berkat latihan dan pengalaman. Belajar sesungguhnya adalah 

ciri khas manusia yang membedakan dengan binatang. Belajar yang 

dilakukan manusia merupakan bagian dari hidupnya, berlangsung seumur 

hidup, kapan saja, dan dimana saja, baik di sekolah, di kelas, di jalanan dalam 

waktu yang tak dapat ditentukan sebelumnya. Namun demikian, satu hal yang 

pasti bahwa belajar yang dilakukan manusia senantiasa dilandasi oleh itikad 

dan maksud tertentu. 

Sedangkan menurut Slameto dalam Hamdani (2011:20) mengatakan 

“Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. 

Dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan suatu rangkaian proses dimana terdapat perubahan yang terjadi. 

Perubahan yang dialami oleh siswa dapat dikatakan sebagai suatu pencapaian 

dari hasil belajar. 

2.1.2 Prisip-prinsip Belajar 

Prinsip belajar adalah konsep-konsep atau asas yang harus diterapkan di 

dalam proses belajar mengajar. Ini mengandung maksud bahwa pendidik 

akan melaksanakan tugasnya dengan baik apabila dapat menerapkan cara 

mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip belajar. Menurut Slameto dalam 

Yatim Riyanto (2009:63) menjelaskan prinsip – prinsip belajar yaitu: 

1. Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif, 

meningkatkan minat, dan membimbing untuk mencapai tujuan 

intruksional. 

2. Belajar harus dapat menimbulkan “reinforcement” dan motivasi yang 

kuat pada siswa untuk mencapai tujuan intruksional. 
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3. Belajar perlu lingkungan yang menantang di mana anak dapat 

mengembangkan kemampuan bereksplorasinya dan belajar dengan 

afektif. 

4. Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungan. 

2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Untuk mencapai hasil belajar yang maksimal terdapat faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi hasil belajar. Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua 

faktor utama yaitu faktor dari dalam diri siswa dan faktor yang datang dari 

luar diri siswa atau faktor lingkungan. Wasliman dalam Ahmad Susanto 

(2013:12-13), menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar adalah:  

1. Faktor internal: merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri siswa 

yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor ini meliputi 

kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, 

kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. 

2. Faktor eksternal: faktor yang berasal dari luar diri siswa yang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Keadaan keluarga dan lingkunga sangat berpengaruh terhadap hasil 

belajar. Keluarga yang sangat kacau keadaan ekonominya, pertengkaran 

kedua orang tua, perhatian orang tua terhadap anak yang kurang, serta 

kebiasaan sehari-hari berperilaku yang kurang baik dari orang tua dalam 

kehidupan sehari-hari berpengaruh dalam hasil belajar siswa. 

2.1.4 Jenis-jenis Hasil Belajar 

Jenis-jenis hasil belajar menurut Bloom dalam Saur Tampubolon 

(2014:140) secara garis besar membagi menjadi tiga ranah, yakni: 

a. Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek yakni: pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesis, dan evaluasi.  

b. Ranah afektif, berkenaan dengan sikap dan nilai. Jenis hasil afektif tampak 

pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti perhatian terhadap 

pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan teman sekelas, 

kebiasaan belajar dan hubungan sosial. 
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c. Ranah psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar ketrampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotorik yakni: 

gerakan refleks, ketrampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, 

keharmonisan atau ketepatan, gerakan ketrampilan kompleks, dan gerakan 

ekspresif dan interpretatif. 

Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar, di antara 

ketiga ranah tersebut, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para 

guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam 

menguasai isi bahan materi pelajaran. 

2.1.5 Hasil Belajar 

Dimyati dan Mudjiono (2006:3) hasil belajar merupakan hal yang 

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 sebelum belajar, sedangkan dari sisi guru adalah 

bagaimana guru bisa menyampaikan pembelajaran dengan baik dan siswa bisa 

menerimanya. Hasil belajar juga merupakan hasil yang berbentuk angka-angka 

atau skor setelah diberikan tes hasil belajar pada setiap akhir pembelajaran. 

Nilai yang diperoleh siswa menjadi salah satu acuan untuk melihat penguasaan 

siswa dalam memahami materi pelajaran.  

Nawawi dalam Ahmad Susanto (2013:5) yang mengatakan bahwa hasil 

belajar adalah tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran 

di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal 

sejumlah materi pelajaran tertentu. Sejalan dengan pendapat tersebut Dimyati 

dan Mudjiono dalam Saur M. Tampubolon (2014:140) mengemukakan bahwa 

hasil belajar adalah hasil yang ditunjukan dari suatu interaksi tindak belajar, 

dan biasanya ditunjukan dengan nilai tes yang diberikan oleh guru 

Mulyasa (2008:25) hasil belajar merupakan prestasi belajar siswa secara 

keseluruhan yang menjadi indikator kompetensi dan derajat perubahan perilaku 

yang bersangkutan. Kompetensi yang harus dikuasai siswa perlu dinyatakan 

sedemikian rupa agar dapat dinilai sebagai wujud hasil belajar siswa yang 

mengacu pada pengalaman langsung. Hasil pembelajaran adalah semua efek 
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yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan strategi 

pembelajaran. Penilaian hasil belajar bertujuan melihat kemajuan hasil belajar 

peserta didik dalam hal penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajarinya 

dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Rohani, 2010:205). 

Winkel (dikutip oleh Purwanto, 2010) hasil belajar adalah perubahan 

yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. 

Perubahan yang diharapkan adalah tingkah laku yang lebih baik sebagai tanda 

keberhasilan hasil belajar. Proses dari belajar menetukan bagaiamana hasil 

belajar dan perubahan yang akan dialami. 

Dari beberapa uraian di atas penulis simpulkan bahwa pengertian hasil 

belajar adalah perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri peserta didik yang 

dapat diamati dan diukur dengan pemberian nilai atau penskoran kepada 

peserta didik. Penilaian hasil belajar dapat dilihat dari berbagai cara seperti 

mengamati perilaku siswa, tes tertulis maupun tes lisan. Hasil dari belajar 

menunjukan perubahan pengetahuan yang lebih baik dari sebelumnya. 

2.2 Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial 

IPS sebagai disiplin ilmu memiliki cakupan dan kajian ilmu yang luas 

dengan kajian utamanya adalah manusia dan aktiviasnya. Menurut Winataputra 

(2009: 140) IPS adalah studi masalah–masalah sosial yang dipilih dan 

dikembangkan dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dan bertujuan 

agar masalah-masalah sosial itu dapat dipahami oleh siswa. Supriatna (2007: 8) 

mengemukakan IPS merupakan suatu disiplin ilmu yang mana fokus kajiannya 

adalah kehidupan manusia dengan aktivitas sosialnya. 

BSNP (2006: 175) menyatakan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan 

salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai 

SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI mata 

pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. 

Berdasarkan teori-teori di atas peneliti mendefinisikan IPS merupakan suatu 

disiplin ilmu yang fokus kajian ilmunya adalah manusia dengan aktivitas sosial 
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dalam masyarakat serta mampu menjadikan siswa sebagai individu yang beradab 

di lingkungan masyarakat dan lebih peka terhadap permasalahan-permasalahan 

sosial yang ada di lingkungan sekitarnya. 

2.2.1 Tujuan Pembelajaran IPS 

Pendidikan IPS sebagai mata pelajaran yang diberikan di sekolah bukan 

hanya memberikan bekal pengetahuan saja melainkan memberikan bekal nilai 

dan sikap serta keterampilan dalam kehidupan siswa di masyarakat, bangsa, dan 

negara dalam berbagai karakteristik. Pendidikan IPS mengembangkan tiga ranah 

atau aspek pembelajaran, yaitu aspek kognitif (pengetahuan), psikomotorik 

(keterampilan), dan afektif (sikap). 

Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang standar isi menyatakan bahwa 

tujuan pendidikan IPS meliputi (1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan 

dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya; (2) memiliki kemampuan 

dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan 

masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial; (3) memiliki komitmen dan 

kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; dan (4) memiliki 

kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam masyarakat 

yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. 

Menurut Susanto (2014: 145) tujuan utama pembelajaran IPS ialah untuk 

mengembangkan potensi siswa agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di 

masyarakat, memiliki mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan 

yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik 

yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Dari 

pengertian ahli tersebut dapat diartikan bahwa tujuan pembelajaran IPS adalah 

sebagai alat untuk melatih daya pikir siswa dalam menjalani kehidupan 

bermasyarakat agar tidak melenceng dari nilai dan norma yang berlaku di 

masyarakat. Dengan pola berpikir positif maka siswa diajak menjadi pribadi 

yang peduli dan peka terhadap lingkungan sosialnya. 

Supriatna dkk (2007: 11) berpendapat bahwa tujuan pendidikan IPS adalah 

mengembangkan kemampuan siswa dalam menguasai disiplin ilmu-ilmu sosial 
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untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan teori-teori di 

atas peneliti merumuskan tujuan pendidikan IPS ialah mengembangkan potensi 

siswa agar mampu berpikir logis dan kritis dalam mempelajari ilmu-ilmu sosial 

untuk mencapai ilmu yang lebih tinggi sehingga siswa dapat mudah tanggap dan 

mampu menyelesaikan isu-isu dan permasalahan yang berkembang dalam 

dirinya sendiri, lingkungan dan masyarakat serta meningkatkan taraf  

kesejahteraan dan keamanan dari potensi konflik yang mungkin saja terjadi di 

sekitar tempat siswa tinggal dengan cara meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam masyarakat yang 

majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. 

Dari uraian para ahli diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa tujuan 

pendidikan IPS adalah mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi gejala-

gejala sosial, mampu mengatasi masalah sosial yang terjadi di lingkungan 

masyarakat dan membentuk pribadi yang terampil untuk masa sekarang dan 

masa yang akan datang. 

2.2.2 Karakteristik Pendidikan IPS 

Sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah dasar, pendidikan IPS 

memiliki karakteristik yang berbeda dengan mata pelajaran yang lainnya. 

Susanto (2014: 12) membagi karakteristik IPS menjadi 3 bagian sebagai berikut. 

a) Karakteristik pembelajaran IPS dilihat dari tujuan terdapat tiga kajian 

utama yang berkenaan dengan dimensi tujuan pembelajaran IPS di SD, 

yaitu (a) pengembangan berpikir siswa, (b) pengembangan nilai dan 

etika, (c) pengembangan tanggung jawab dan partisipasi sosial. 

b) Ditinjau dari ruang lingkup materinya, maka bidang studi IPS memiliki 

karakteristik yang meliputi (a) menggunakan pendekatan lingkungan 

yang luas; (b) menggunakan pendekatan terpadu antar mata pelajaran 

yang sejenis; (c) berisi materi konsep, nilai-nilai sosial, kemandirian, 

dan kerja sama; (d) mampu memotivasi siswa untuk aktif, kreatif, dan 

inovatif dan sesuai dengan perkembangan anak; (e) mampu 
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meningkatkan keterampilan siswa dalam berpikir dan memperluas 

cakrawala budaya. 

c) Dilihat dari aspek pendekatan pembelajaran, materi IPS dapat 

dikategorikan kedalam dua kelompok umum, yaitu kelompok struktur 

ilmu yang bersifat sosial dan kelompok struktur ilmu yang bersifat 

generalisasi. 

Winataputra dkk (2009: 113) mengemukakan karakteristik social studies 

atau social studies education/IPS yang dipikirkan untuk abad ke-21 masih tetap 

menempatkan pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu esensinya selain 

esensi pengembangan kemampuan sosial, pemahaman tentang manusia dalam 

konteks persatuan di dalam perbedaan, dan analisis kritis terhadap keadaan 

kehidupan manusia. Sedangkan Supriatna (2007: 12) menyatakan karakteristik 

pendidikan IPS adalah berupaya untuk mengembangkan kompetensi sebagai 

warga negara yang baik. Warga negara yang baik berarti yang dapat menjaga 

keharmonisan hubungan di antara masyarakat sehingga terjalin persatuan dan 

keutuhan bangsa. Dari kedua pengrtian ahli tersebut sekilas hampir sama tetapi 

Supriatna lebih memfokuskan pada esensi kenegeraan. Jika dilihat kenyataan 

sekarang ini kehidupan masyarakat tidak hanya sebagai warga negara tetapi juga 

sebagai warga dunia maka sangat penting apabila pembelajaran IPS juga sebagai 

alat untuk mewujudakan kestabilan warag negara dan juga mencangkup warag 

dunia. 

Berdasarkan teori di atas dapat peneliti pahami bahwa karakteristik dari 

mata pelajaran IPS adalah berupaya untuk mengembangkan kemampuan siswa, 

dengan memasukan esensi kewarganegaraan untuk menjadikannya sebagai 

warga negara yang baik, dan juga memasukan esensi pengembangan 

kemampuan sosial sehingga membuka dan memperluas pengetahuan, budaya 

serta meningkatkan kemampuan sosial siswa dalam lingkungannya. Bila dilihat 

dari aspek pembelajarannya, materi IPS dapat dibagi dalam dua kelompok 

umum, yaitu kelompok struktur ilmu yang bersifat sosial dan kelompok struktur 

ilmu yang bersifat generalisasi. Selain itu, IPS juga turut mengembangkan nilai 
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dan etika untuk mendukung terciptanya warga negara yang baik, aman dan 

sejahtera. 

2.3 Pengertian Metode Pembelajaran 

2.3.1. Pengertian Metode 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia metode adalah cara kerja yang 

bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan 

yang ditentukan. Sedangkan menurut Suwardi (2006:61) metode adalah cara 

yang digunakan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Begitu juga 

pengertian metode menurut Rosdy Ruslan (2003:24) metode  merupakan 

kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk 

memahami suatu subjek atau objek penelitian sebagai upaya untuk menemukan 

jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk 

keabsahannya. Dari pengertian pengertian tersebut maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa metode merupakan susunan cara sistematis yang digunakan 

untuk memudahkan pelaksanaan dalam mencapai tujuan tertentu dan hasil yang 

dicapai dapat dipertanggung jawabkan.  

Nazir (1988:51) juga mengemukakan bahwa metode adalah cara yang 

digunakan untuk memahami sebuah objek sebagai bahan ilmu yang 

bersangkutan. Metode mengajar adalah cara yang dipergunakan guru dalam 

mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. 

(Nana Sudjana,1988:76). Selanjutnya dari dua uraian pendapat ahli tersebut 

dapat di hubungkan bahwa dalam praktik mengajar, guru menggunakan metode 

untuk mengajarkan suatu materi kepada siswa agar dapat dimengerti dan 

dipahami dengan mudah. Dengan metode mengajar maka guru dan siswa secara 

langsusng maupun tidak langsung terhubung dalam usaha mencapai tujuan 

tertentu.  

Metode mengajar adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pengajaran 

yang ingin dicapai, sehingga semakin baik penggunaan metode mengajar 

semakin berhasillah pencapaian tujuan, artinya apabila guru dapat memilih 

metode yang tepat yang disesuaikan dengan bahan pengajaran, murid, situasi 
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kondisi, media pengajaran maka semakin berhasilah tujuan pengajaran yang 

ingin dicapai (Sutomo, 1993: 155). Dengan melihat berbagai aspek yang 

berkaitan dengan penggunaan metode maka perlu di tinjau dan di 

pertimbangkan dalam usaha memilih metode yang baik. Pemilihan metode yang 

tepat dan sesuai akan menghasilkan kesuksesan dalam mencapai suatu tujuan 

dalam mengajar. 

Dari berbagai uraian di atas maka penulis menyimpulkan metode adalah 

cara dan teknik yang dilakukan oleh seseorang melalui langkah-langkah yang 

telah dipikirkan untuk mencapai tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan 

keabsahannya. Pemilihan metode juga sangat berpengaruh dalam keberhasilan 

mencapai tujuan. Metode mengajar yang baik disesuaikan dengan kapasitas 

guru, keadaan siswa, lingkungan sekolah dan fasilitas yang dimiliki sekolah. 

Apabila metode yang dipilih didukung oleh aspek-aspek tersebut maka tujuan 

pengajaran akan mudah tercapai. 

2.3.2. Cooperative Learning 

Cooperative learning merupakan model pembelajaran yang 

direkomendasikan dalam kurikulum 2013. Metode ini menganjurkan para 

peserta didik untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat mereka dalam suatu 

kelompok. Komalasari (2011: 62) cooperative learning adalah pembelajaran 

dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara 

kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 2-5 orang, dengan struktur kelompok 

yang relatif heterogen. Rusman (2013: 202) cooperative learning merupakan 

bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang 

struktur kelompok yang bersifat heterogen. Isjoni (2011: 14) pembelajaran 

cooperative learning adalah model belajar dengan sejumlah siswa sebagai 

anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda, dalam 

menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap anggota kelompok harus saling 

bekerjasama, dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran kooperatif merupakan metode pembelajaran yang menuntut siswa 
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saling bekerja sama dan terlibat secara aktif dalam suasana pembelajaran 

berkelompok. Setiap siswa mempunyai perannya masing-masing dalam 

kelompok.  

Terdapat macam-macam tipe pembelajaran cooperatif learning 

diantaranya; 

(a) STAD (students team achievement division),  

(b) model jigsaw, 

(c) model investigasi kelompok (group investigation), 

(d) model mencari pasangan (make a match),  

(e) model TGT (team games tournaments), 

(f) model struktural.  

Suprijono (2013: 89-103) membagi model cooperative learning 

menjadi dua belas tipe yaitu: (a) jigsaw, (b) think pair share, (c) numbered 

heads together, (d) group investigation, (d) two stay two stay, (e) make a 

match, (f) listening team, (g) inside-outside circle, (h) bamboo dancing, (i) 

poincounter-point, (i) the power of two, (j) listening team. Dari model dan 

tipe pembelajaran tersebut juga terdapat model pendukung pengembangan 

pembelajaran kooperatif diantaranya adalah; 

1. PQ4R 

2. Guided Note Taking 

3. Snowball Drilling 

4. Concept Mapping 

5. Giving Question and Getting Answer 

6. Question Student Have 

7. Talking Stick 

8. Everyone is Teacher Here 

9. Tebak Pelajaran 

2.3.3. Number Head Together 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa peneliti 

akan memilih metode pembelajarn kooperatif tipe Number Head Together. 
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Asmani (2011:25) menyatakan bahwa Numbered Heads Together (NHT) 

merupakan pembelajaran kooperatif yang telah dikembangkan oleh Spencer 

Kagan. Numbered Heads Together merupakan salah satu tipe dari 

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 

Numbered Heads 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 sosial, 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. Ada beberapa manfaat pada metode 

Numbered Heads Together terhadap siswa yang dikemukakan oleh Lundgren 

dalam Ibrahim (2000: 18) antara lain rasa harga diri menjadi lebih tinggi, 

memperbaiki kehadiran, penerimaan terhadap individu menjadi lebih besar, 

perilaku mengganggu menjadi lebih kecil, konflik antara pribadi berkurang, 

pemahaman yang lebih mendalam, meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, 

toleransi, dan hasil belajar lebih tinggi. 

2.3.4. Kelebihan dan Kekurangan Numbered Head Together 

Menurut Zuhdi (2010:65) Numbered Heads Together memiliki kelebihan 

yaitu setiap siswa menjadi siap semua, siswa dapat melakukan diskusi dengan 

sungguh-sungguh, dan siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang 

pandai. Metode ini juga memiliki kelemahan yaitu kemungkinan nomor yang 

dipanggil akan dipanggil lagi oleh guru, tidak semua anggota kelompok 

dipanggil oleh guru, dan kendala teknis misalnya masalah tempat duduk 

kadang sulit atau kurang mendukung diatur kegiatan kelompok. Solusi 
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mengatasi kelemahan tersebut adalah guru membuat catatan kecil agar nomor 

yang dipanggil tidak dipanggil lagi oleh guru, guru harus mengatur waktu 

pembelajaran dengan baik sehingga semua anggota kelompok dapat dipanggil 

oleh guru dan sebelum pembelajaran ruang kelas harus sudah tertata yang 

mendukung untuk diskusi kelompok. 

2.3.5. Media Gambar 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia gambar adalah tiruan barang 

(orang, binatang, tumbuhan) yang dibuat dengan coretan pensil pada kertas. 

Namun pada kenyataanya gambar mampu dibuat dengan alat apa saja yang 

dapat menghasilkan coretan warna seperti pensil, spidol atau cat diatas media 

yang dapat digunakan tidak hanya dikertas saja, tetapi lebih luas dari itu seperti 

tembok, kain ataupun kayu. Gambar memiliki arti dan kebebasan dalam 

mebuatnya, tidak ada batasan tertentu dalam gambar karena gambar merupakan 

seni. 

Sedangkan menurut Arif S. Sadiman (2007: 29) media gambar adalah 

media yang paling umum dipakai dan merupakan bahasa yang umum yang 

dapat dimengerti dan dinikmati di mana-mana. Dengan demikian gambar dapat 

penulis definisikan merupakan pesan yang melebihi seribu kata-kata yang 

diungkapkan untuk menyampaikan pesan dengan obyek alam sekitar. Gambar 

memberikan pemahaman lebih efektif dan efisien daripada sekedar tulisan. 

Dengan gambar yang menarik siswa akan lebih mudah memahami materi yang 

diberikan. 

2.3.6.1. Fungsi Media Gambar 

Gambar yang baik sebagai media pendidikan tentu saja adalah gambar 

yang cocok dengan tujuan pembelajaran, diantaranya gambar itu harus 

indah. Menurut Zai Mudakin dan Basoni Mukti (1983: 60), gambar yang 

digunakan adalah gambar yang umum sehingga dapat dimengerti dan 

dinikmati dimana-mana. Keefektifan penggunaan alat bantu gambar 

tentunya mempunyai fungsi yang diharapkan dalam proses belajar 

mengajar antara lain: 

a) Fungsi Atensi   
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Media visual atau gambar merupakan inti, yaitu menarik dan 

mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran yang 

berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks 

materi pelajaran. Misalnya: Gambar yang diproyeksikan melalui overhead 

projector dapat menenangkan dan mengarahkan perhatian siswa atau 

peserta didik kepada pelajaran yang akan mereka terima. Dengan demikian 

kemungkinan besar siswa akan lebih mengerti dan mengingat isi pelajaran 

yang disampaikan. Serta konsentrasi siswa akan lebih berfokus kepada 

pembelajaran karena dibantu dengan media visual yang menarik. 

b) Fungsi Afektif 

Media visual atau gambar dapat terlihat dari tingkat kenikmatan 

siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Misalnya: 

Gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa, 

misalnya informasi yang menyangkut masalah sosial atau ras. Dengan 

demikian akan menggugah rasa keingintahuan siswa terhadap isi dari 

media visual tersebut. Hal tersebut juga akan menggugah siswa untuk aktif 

bertanya dalam proses belajar mengajar.  

c) Fungsi Kognitif  

Media visual atau gambar terlihat dari temuan- temuan penelitian 

yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar 

pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan 

yang terkandung dalam gambar. Fungsi ini tidak jauh berbeda dengan 

fungsi atensi, dimana media visual tersebut akan meraih perhatian banyak 

dari siswa yang nantinya siswa tersebut akan memahami dan mengingat 

informasi dari pesan yang terkandung dalam gambar. 

d) Fungsi Kompensatoris  

Media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media 

visual atau gambar yang memberikan konteks untuk memahami teks 

membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan 

informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Media pembelajaran 

berfungsi untuk mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat menerima 
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dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan 

secara verbal. 

Selain untuk menyajikan pesan sebenarnya ada beberapa fungsi 

lain yang dapat dilakukan oleh media. Namun jarang sekali ditemukan 

seluruh fungsi tersebut terpenuhi oleh media. Sebaliknya media tunggal 

seringkali dapat mencakup beberapa fungsi sekaligus berupa mampu 

memotivasi siswa untuk memperhatikan dan fokus, kemudian media 

menyajikan informasi yang dibutuhkan, dan media mampu merangsang 

kegiatan berdiskusi. 

2.3.6.2. Manfaat Media Gambar 

Media gambar dapat menjelaskan pengertian-pengertian yang tidak 

dapat dijelaskan dengan kata-kata “one picture is worth a thousand words” 

atau satu gambar sama nilainya dengan seribu kata. Dengan alat bantu 

gambar siswa akan lebih mudah dalam memahami pelajaran yaitu dengan 

memperlihatkan gambar-gambar dari pada kata-kata atau pengertian verbal.  

Gambar dapat membangkitkan minat untuk sesuatu yang baru yang 

akan dipelajari. Dengan menggunakan media gambar, horison pengalaman 

anak semakin luas, persepsi semakin tajam, dan konsep-konsep dengan 

sendirinya semakin lengkap, sehingga keinginan dan minat baru untuk 

belajar selalu timbul.  

Gambar dapat memperbaiki pengertian-pengertian yang salah atau 

kurang tepat. Media gambar dapat menyampaikan pengertian-pengertian 

atau informasi dengan cara yang lebih konkret atau lebih nyata dari pada 

yang dapat disampaikan oleh kata-kata yang di ucapkan, di cetak atau di 

tulis. Karena itulah gambar membuat sesuatu pengertian atau informasi 

menjadi lebih berarti. Kesanggupan berfikir abstrak hanya diperoleh dengan 

latihan dan dibangun diatas pengalaman-pengalaman terdahulu dengan 

realita yang nyata. Dengan melihat sekaligus mendengar, orang yang 

menerima pelajaran, penerangan dan penyuluhan, keragu-raguan atau salah 

pengertian dapat dihindarkan secara efektif.  
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Gambar dapat mengatasi batas ruang dan waktu. Melalui gambar 

dapat diperlihatkan kepada siswa tentang gambar-gambar benda yang jauh 

atau yang terjadi beberapa waktu lalu. Gambar dapat mengatasi kekurangan 

daya mampu panca indera manusia misalnya: benda-benda kecil yang tidak 

dapat di lihat dengan mata dapat di perbesar sehingga dapat di lihat dengan 

jelas. 

2.3.6. Pengertian Stimulasi 

Menurut kamus psikologi, stimulasi atau perangsang, pendorong, 

rangsangan (Kartini Kartono, Dali Gulo, 2000:486). Stimulus adalah istilah 

yang digunakan oleh psikologi untuk menjelaskan suatu hal yang merangsang 

terjadinya respon tertentu. Rangsang merupakan informasi yang dapat diindera 

oleh panca indera. 

Teori Behaviorisme menggunakan istilah rangsang yang dipasangkan 

dengan respon dalam menjelaskan proses terbentuknya tingkah laku. Menurut 

Thorndike (dalam Uno 2006:7) Behaviorisme atau tingkah laku belajar adalah 

proses interaksi antara stimulus (yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau 

gerakan) dan perubahan tingkah laku boleh berwujud sesuatu yang konkret 

(dapat diamati), atau yang nonkonkret (tidak bisa diamati). Rangsang adalah 

suatu hal yang datang dari lingkungan yang dapat menyebabkan respon tertentu 

pada tingkah laku. Jika rangsang dan respon dipasangkan atau dikondisikan 

maka akan membentuk tingkah laku baru terhadap rangsang yang dikondisikan.  

Stimulasi adalah ransangan yang dapat mempengaruhi kemampuan 

pengetahuan anak dalam mengembangkan aktivitas berfikir mengenai segala 

sesuatu yang dierap melalui panca indera. Tujuannya agar dapat berfungsinya 

otak secara maksimal. Dengan memberikan stimulasi menjadikan anak 

memiliki kemampuan berfikir yang luar biasa begitu pula sebaliknya. Orangtua 

dan pendidik dapat memberikan stimulasi dengan berbagai macam cara baik 

secara alamiah dari lingkungan sekitar maupun di rekayasa seperti terapi 

kognitif oleh Piaget. Beberapa teori yang erat kaitannya dengan stimulasi 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Respon
http://id.wikipedia.org/wiki/Indera
http://id.wikipedia.org/wiki/Respon
http://id.wikipedia.org/wiki/Tingkah_laku
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengkondisian&action=edit&redlink=1
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1) Nativisme 

 Nativisme merupakan sebuah doktrin yang berpengaruh besar 

terhadap teori pemikiran psikologis. Teori nativisme ini dipelopori oleh 

Arthur Schopenhauer tahun 1788-1860 (Dimyati, 2002: 34), seorang 

filosof Jerman ini mengemukakan bahwa perkembangan manusia itu 

telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir (faktor 

pembawaan) baik karena berasal dari keturunan orang tuanya, nenek 

moyangnya maupun karena ditakdirkan demikian. Pembawaan itulah 

yang menentukan hasil perkembangannya. Manakala pembawaannya 

itu baik, baik pula anak itu kelak begitu pula sebaliknya. 

Para penganut aliran nativisme berpandangan bahwa bayi itu lahir 

sudah dengan pembawaan baik dan pembawaan buruk. Oleh karena itu, 

hasil akhir pendidikan ditentukan oleh pembawaan yang sudah dibawa 

sejak lahir. Berdasarkan pandangan ini, maka keberhasilan pendidikan 

ditentukan oleh anak didik itu sendiri. Ditekankan bahwa “yang jahat 

akan menjadi jahat, dan yang baik menjadi baik”. Pendidikan yang 

tidak sesuai dengan bakat dan pembawaan anak  didik tidak akan 

berguna untuk perkembangan anak sendiri dalam proses belajarnya. 

Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya sebab 

lingkungan tidak akan berdaya dalam mempengaruhi perkembangan 

anak. Penganut pandangan ini menyatakan bahwa jika anak memiliki 

pembawaan jahat maka dia akan menjadi jahat, sebaliknya apabila 

mempunyai pembawaan baik, maka dia menjadi orang yang baik. 

Pembawaan buruk dan pembawaan baik ini tidak dapat dirubah dari 

kekuatan luar. 

Bagi penulis, aliran nativisme tidak bisa dibenarkan karena sikap, 

perilaku atau bahkan kecerdasan seseorang tidak sepenuhnya 

dipengauhi oleh faktor keturunan atau pembawaan. Manusia lahir 

sebagai individu yang memiliki otak dan cara berpikir berbeda beda. 

Perkembangan anak bukan hanya dipengaruhi oleh faktor pembawaan 

saja. Sebagai contoh di Semarang ada seorang tukang becak yang 
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anaknya lulus pergurun tinggi dengan nilai cumlaude. Dalam aliran 

nativisme menjelaskan bahwa lingkungan sekitar tidak bisa 

mempengaruhi perkembangan anak. Hal tersebut tentu tidak bisa 

dibenarkan karena faktor lingkungan juga berperan besar dalam 

membentuk perkembangan karakater dan kecerdasan anak. 

2) Empirisme 

Aliran empirisme, bertentangan dengan paham aliran nativisme. 

Empirisme (empiri = pengalaman), tidak mengakui adanya pembawaan 

atau potensi yang dibawa lahir manusia. Dengan kata lain bahwa 

manusia itu lahir dalam keadaan suci, tidak membawa apa-apa. Karena 

itu, aliran ini berpandangan bahwa hasil belajar peserta didik besar 

pengaruhnya pada faktor lingkungan. 

Dalam teori belajar mengajar, maka aliran empirisme bertolak dari 

Lockean Tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam 

perkembangan peserta didik. Pengalaman belajar yang diperoleh anak 

dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya berupa 

stimulan-stimulan. Stimulasi ini berasal dari alam bebas ataupun 

diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk program pendidikan. 

Tokoh perintis aliran empirisme adalah seorang filosof Inggris 

bernama John Locke (1704-1932) yang mengembangkan teori tabula 

rasa yakni anak lahir di dunia bagaikan kertas putih yang bersih. 

Pengalaman empirik yang diperoleh dari lingkungan akan berpengaruh 

besar dalam menentukan perkembangan anak. Dengan demikian, 

dipahami bahwa aliran empirisme ini, seorang pendidik memegang 

peranan penting terhadap keberhasilan peserta didiknya.  

Secara menarik Locke membandingkan budi manusia pada saat 

lahir dengan tabula rasa, yaitu sebuah kertas kosong yang belum tertulis 

apapun, yang artinya segala sesuatu yang ada dalam pikiran berasal dari 

pengalaman inderawi, tidak dari akal budi. Otak itu seperti sehelai 

kertas yang masih putih dan baru melalui pengelaman inderawi itu 

sehelai kertas itu diisi. Beliau tidak hanya mau menyingkirkan gagasan 
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mengenai “ide bawaan”, tetapi juga untuk mempersiapkan penjelasan 

bagaimana arti disusun oleh kerja keras data sensoris (inderawi). Locke 

mengatakan bahwa tidak ada ide yang diturunkan, sehingga dia 

menolak innate idea atau ide bawaan. Menurut Locke semua ide 

diperoleh dari pengalaman, dan terdiri atas dua macam yaitu ide ide 

sensasi, yang diperoleh dari pancaindra seperti, melihat, mendengar, 

merasakan dan kemudian ide-ide refleksi yang diperoleh dari berbagai 

kegiatan budi seperti berpikir, percaya, mengamati. Jadi menurut 

Locke, apa yang kita ketahui adalah “ide”. Kebanyakan orang 

mengatakan bahwa mereka sadar akan benda-benda, tetapi menurut 

Locke objek kesadaran adalah ide. Ide adalah “objek akal sewaktu 

seseorang berpikir, saya telah menggunakannya untuk menyatakan apa 

saja yang dimaksud dengan fantasnya, maksud spesies, atau apa saja 

yang digunakan budi untuk berpikir….”(Lamperch 1928 dalam 

Hardono Hadi 1994). Locke juga mengatakan bahwa ide adalah “objek 

langsung dari persepsi” (Lamperch 1928 dalam Hardono Hadi 1994). 

Aliran empirisme lebih akurat dibandingkan dengan aliran 

nativisme namun tidak selamanya pengalaman menunjukan hal yang 

benar. Pengalaman masih bisa salah apabila keadaan berubah. 

Pengalaman tidak bisa dimutlakan sebagai acuan utama namun bagi 

penulis pengalaman sebagai alat refleksi belajar supaya individu bisa 

lebih baik lagi. 

2.4 Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan 

terhadap Numbered Heads Together dalam meningkatkan keaktifan dan hasil 

pembelajaran. Adapun hasil penelitian tersebut adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Ismiyati (2012) dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar 

Matematika Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT (Numbered Heads 

Together) pada Siswa Kelas 1 Semester 2 SD N 4 Boloh Kecamatan Toroh 

Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2011/2012” diketahui bahwa penerapan 
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pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

yaitu nilai rata-rata kelas pada pra siklus 65,6 dengan ketuntasan belajar 42% 

pada siklus I menjadi 70 dengan ketuntasan belajar 64% dan pada siklus II 

menjadi 78,3 dengan ketuntasan 83% tuntas. Indikator kerberhasilan 70% 

siswa tuntas dan KKM yang ditentukan adalah 65. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pembelajarn kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rima Chandra Novitasari 

(2011), berjudul “Upaya Peningkatan Hasil Belajar Dengan Menggunakan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT Mata Pelajaran IPAPokok Bahasan 

Perubahan Lingkungan Kelas 4 SDN Tegalrejo 05 Kecamatan Argomulyo 

Kota Salatiga Semester 2 Tahun Pelajaran 2010/2011” dapat diketahui bahwa 

hasil penelitian ini menunjukkan ada peningkatan ketuntasan belajar, yakni dari 

65,6% sebelum siklus, meningkat menjadi 71,8% pada siklus I dan 100% pada 

siklus II. KKM 70 dengan indikator keberhasilan 70% siswa tuntas. 

Berdasarkan penelitian ini diperoleh simpulan bahwa penerapan Numbered 

Heads Together dapat meningkatkan hasil belajar IPA materi perubahan 

lingkungan kelas 4 SDN Tegalrejo 05 Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2010/2011. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Winarti (2012), berjudul “Upaya 

Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa Tentang Materi Menaksir dan 

Membulatkan Operasi Hitung Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

NHT Bagi Siswa Kelas 4 SD Kepohkencono 01 Semester 1 Tahun 2011/2012” 

dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terjadi peningkatan keaktifan 

belajar yang terlihat dari interaksi siswa dalam berdiskusi, mempresentasikan 

hasil diskusi serta merespon jawaban temannya. Keaktifan siswa pada siklus I 

hanya mencapai 79% belum mencapai indikator keberhasilan ≥80%. Namun 

pada siklus II sudah mencapai indikator keberhasilan yaitu 91%. Hasil belajar 

siklus I dari 32 siswa sebanyak 17 siswa atau 53,13% tuntas dan sebanyak 15 

siswa atau 46,87 % belum tuntas dan pada siklus II sebanyak 36 siswa atau 

100% dari jumlah siswa mencapai ketuntasan. Indikator keberhasilan 80% 
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siswa tuntas, KKM (70). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan keaktifan 

dan hasil belajar matematika materi menaksir dan membulatkan operasi hitung 

pada siswa kelas 4 setelah menggunakan Numbered Heads Together. 

Tabel 2.1 

Penelitian yang Relevan 

No 
Nama 

Peneliti 

Mata 

Pelajaran 
Tahun 

Variabel 

Penelitian 
Subjek Penelitian 

1 

Ismiyati Matematika 2012 Numbered Head 

Together dan 

hasil belajar 

Siswa kelas 1 SD N 

Boloh Kabupaten 

Grobogan 

2 

Rima Chandra 

Novitasari 

Ilmu 

pengetahuan 

Alam 

2011 Numbered Head 

Together dan 

hasil belajar 

Siswa Kelas 4 SD N 

Tegalrejo 05 

Kecamatan Argomulyo 

Kota Salatiga 3 

3 

Yuni Winarti Matematika 2012 Numbered Heads 

Together, 

keaktifan dan 

hasil belajar 

Siswa Kelas 4 SD N 

Kepohkencono 01 

Dari Tabel 2.1 dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh 

Ismiyati dan Rima Chandra Novitasari hanya menggunakan satu variabel yang 

diteliti yaitu hasil belajar sedangkan penelitian ini menggunakan dua variabel 

yang diteliti yaitu keaktifan dan hasil belajar siswa. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Yuni Winarti juga terdapat dua variabel yang diteliti yaitu 

keaktifan dan hasil belajar, tetapi subjek yang diteliti Yuni Winarti adalah 

siswa kelas 4 seperti penelitian yang dilakukan oleh Rima Chandra Novitasari 

sedangkan Ismiyati melakukan penelitian di kelas 1. Dalam penelitian ini 

subjek penelitian adalah siswa kelas 5 SD. Mata pelajaran yang dalam 

penelitian ini adalah Ilmu Pengetahuan Alam, sama dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rima Chandra Novitasari tetapi berbeda dengan Ismiyati dan 

Yuni Winarti yaitu matematika. 
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2.5 Kerangka Berpikir 

Pada kondisi awal pembelajaran tematik yang berfokus pada 

pembelajaran IPS SD Negeri Drajidan masih cenderung bersifat konvesional. 

Siswa diduga cenderung kurang aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Siswa kurang fokus dan perhatian mereka teralihkan pada hal-hal yang lain 

seperti sibuk bermain sendiri. Dengan kegiatan yang berlangsung seperti itu 

menyebabkan siswa tidak mampu menerima materi pembelajaran yang 

diberikan guru dengan baik. Hal tersebut berimbas pada hasil belajar 

pembelajaran IPS siswa rendah dan bahkan tidak mampu mencapai KKM. 

Penulis berfikir bahwa tema 4 Berbagai Pekerjaan dengan metode 

Cooperative Learning tipe NHT berbantuan media stimulasi gambar akan 

memudahkan siswa dalam memahami materi yang disampaikan. Kerangka 

berfikir pembelajaran dengan metode Numbered Head Together akan 

menghasilkan interkasi antar siswa. Dibantu dengan media stimulasi gambar 

membuat siswa tertarik dan berminat dalam mengikuti pembelajaran. Suasana 

belajar lebih menarik dan efektif sehingga prestasi belajar siswa meningkat. 

Pemahaman akan materi terserap secara optimal serta daya ingat siswa 

terhadap materi lebih baik. Dengan suasana pembelajaran yang santai tanpa 

ada tekanan membuat siswa berkesan dan menunjukan hasil belajar yang 

berkualitas. 

Dengan demikian dapat dilihat dari kerangka pikir tersebut, maka diduga 

penerapan metode Cooperative Learning tipe NHT berbantuan media stimulasi 

gambar dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 4 SD Negeri 

Drajidan, sehingga dapat divisualkan melalui gambar kerangka pikir sebagai 

berikut:  
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Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Hipotesis Tindakan 

Hipotesis yang dapat penulis ambil adalah penggunaan metode 

Cooperative Learning tipe Numbered Head Together berbatuan stimulasi 

gambar dapat meningkatkan hasil belajar tema 4 Berbagai Pekerjaan pada 

siswa kelas IV SD Negeri Drajidan Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali 

semester I Tahun 2017/2018. 
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