
BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori
2.1.1. Model Pembelajaran Cooperative Learning
a. Pengertian Model Pembelajaran

Model dapat diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai
pedoman dalam melakukan kegiatan. Model mengajar dapat dipahami sebagai kerangka
konseptual yang mendeskripsikan dan melukiskan prosedur yang sistematik dalam
mengorganisasikan pengalaman belajar dan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar
tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perencanaan bagi para guru dalam
melaksanakan aktivitas pembelajaran (Sagala, 2008: 175- 176).

Mills berpendapat (dalam Suprijono 2009: 45-46) bahwa “model adalah bentuk
representasi akurat sebagai proses actual yang memungkinkan seseorang atau
sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu”. Model merupakan
interpretasi terhadap hasil observasi dan pengukuran yang diperoleh dari sistem. Model
pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran hasil penurunan teori psikologi
pendidikan dan teori belajar yang dirancang berdasarkan analisis terhadap implementasi
kurikulum dan implikasinya pada tingkat operasional di kelas. Model pembelajaran dapat
diartikan sebagai pola yang digunakan untuk penyusunan kurikulum, mengatur materi,
dan memberi petunjuk kepada guru di kelas. Model pembelajaran ialah pola yang
digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun
tutorial. Menurut Arends, model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan
digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam
kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Model
pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan
prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai
tujuan belajar.
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Joyce dan Weil (dalam Sagala 2008: 176) menambahkan bahwa model mengajar
adalah suatu deskripsi dari lingkungan belajar yang menggambarkan perencanaan
kurikulum, kursus-kursus, buku-buku pelajaran, buku-buku kerja, program multimedia dan
bantuan belajar melalui komputer. Selanjutnya Wahab (2008: 52), memaparkan bahwa
model mengajar adalah suatu perencanaan pengajaran yang menggambarkan proses
yang ditempuh pada proses belajar mengajar agar dicapai perubahan spesifik pada
perilaku siswa seperti yang diharapkan.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan model
pembelajaran adalah sebuah pola yang menggambarkan perencanaan kurikulum,
mengatur materi dan memberikan arahan bagi guru di kelas.
b. Pembelajaran Cooperative Learning

Pembelajaran cooperative learning merupakan model pembelajaran yang
mengutamakan kerjasama antara siswa, sehingga terjalin interaksi positif dalam
menyelesaikan suatu permasalahan. Slavin (2009: 4) mengemukakan pendapatnya
bahwa pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam metode pengajaran di
mana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu
sama lainnya dalam mempelajari materi pelajaran. Hal ini bertujuan agar proses
pembelajaran tidak didominasi oleh satu orang, melainkan setiap anggota kelompok
memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam menyelesaikan masalah
kelompoknya. Sehingga proses pembelajaran yang terjadi dapat berperan dalam
mengaktifkan semua siswa dan lebih berpusat kepada siswa. Senada dengan pernyataan
Anita Lie (2008: 12) bahwa pembelajaran cooperative learning adalah sistem pengajaran
yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk bekerjasama dengan sesama
siswa lainnya dalam tugas-tugas terstruktur. Pendapat Lie tersebut diperkuat dengan
pernyataan yang dilontarkan Etin Solihatin dan Raharjo (2005: 4), yang menyatakan
bahwa:

“Cooperative learning mengandung pengertian sebagai suatu sikap atau perilaku
bersama dalam bekerja atau membantu diantara sesama dalam struktur kerjasama yang
teratur dalam kelompok, yang terdiri dari dua orang atau lebih dimana keberhasilan kerja
sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri.
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Cooperative learning juga dapat diartikan sebagai suatu struktur tugas bersama dalam
suasana kebersamaan di antara sesama anggota kelompok.”

Pengertian di atas sejalan dengan yang diungkapkan I Wayan Lasmana (dalam
Mustikasari, 2007: 18) bahwa pembelajaran cooperative adalah model pembelajaran
yang kegiatan belajar mengajarnya berpusat pada siswa (student oriented), mengaktifkan
seluruh siswa, yang pada awalnya tidak dapat bekerjasama menjadi peduli dan agresif.
Begitu pula dengan pendapat Karli dan Sri (dalam Mustikasari, 2007: 17) yang
mengatakan bahwa cooperative learning adalah suatu strategi belajar mengajar yang
menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu diantara
sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok. Sehingga
pengelompokan siswa merupakan salah satu ciri dari pembelajaran kooperatif.

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu pembelajaran yang dikembangkan
dari teori kontruktivisme karena mengembangkan struktur kognitif untuk membangun
pengetahuan sendiri melalui berpikir rasional (Rustaman et al., 2003: 206). Pembelajaran
kooperatif bergantung pada kelompok-kelompok kecil si pembelajar. Meskipun isi dan
petunjuk yang diberikan oleh pengajar mencirikan bagian dari pengajaran, namun
pembelajaran kooperatif secara berhati-hati menggabungkan kelompok-kelompok kecil
sehingga anggota-anggotanya dapat bekerja bersama-sama untuk memaksimalkan
pembelajaran dirinya dan pembelajaran satu sama lainnya. Masing-masing anggota
kelompok bertanggungjawab untuk mempelajari apa yang disajikan dan membantu teman
anggotanya untuk belajar. Ketika kerjasama ini berlangsung, tim menciptakan atmosfir
pencapaian, dan selanjutnya pembelajaran ditingkatkan (Karen L.Medsker and Kristina M.
Holdsworth, 2001: 287).

Cooperative Learning mengacu pada metode pengajaran dimana siswa bekerja
bersama dalam kelompok kecil saling membantu dalam belajar. Kebanyakan melibatkan
siswa dalam kelompok yang terdiri dari 4 (empat) siswa yang mempunyai kemampuan
yang berbeda (Slavin, 1994), dan ada yang menggunakan ukuran kelompok yang
berbeda-beda (Cohen, 1986; Johnson & Johnson, 1994; Kagan, 1992; Sharan & Sharan,
1992).
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Model pembelajaran cooperative learning didasarkan atas falsafah manusia
sebagai homo homini socius, yang menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial
(Lie, 2008: 28). Slavin (dalam Solitahin dan Raharjo, 2008: 5), menambahkan bahwa
cooperative learning berangkat dari asumsi mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu
getting better together atau raihlah yang lebih baik secara bersama-sama. Kerjasama
dalam kelompok merupakan kebutuhan yang sangat penting artinya bagi kelangsungan
hidup. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri lagi pada kenyataan bahwa manusia tidak
dapat hidup secara individual tanpa bantuan dari orang lain. Sehingga dalam proses
belajar juga manusia diusahakan dapat saling bekerja sama untuk memperoleh tujuan
belajar yang sesuai dengan harapan.
c. Tujuan Cooperative Learning

Tujuan model pembelajaran tersebut menurut Eggen dan Kauchak (dalam
Winayarti, 2010: 12), adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan partisipasi peserta didik
2) Memfasilitasi peserta didik agar memiliki pengalaman mengembangkan

kemampuan kepemimpinan dan membuat keputusan kelompok
3) Memberi kesempatan kepada mereka untuk berinteraksi dan belajar bersama-

sama dengan teman yang seringkali berbeda latar belakangnya.
Jadi, dengan demikian seperti yang diungkapkan oleh Ibrahim dkk (dalam

Winayarti 2010: 12), bahwa inti tujuan dari model pembelajaran tersebut meliputi tiga
aspek penting yaitu aspek hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan
pengembangan ketrampilan sosial.
d. Ciri-ciri Pembelajaran Cooperative Learning

Pada dasarnya, tidak semua kerja kelompok dapat dikatakan sebagai cooperative
learning. Terdapat ciri khusus kelompok yang disebut sebagai kelompok pembelajaran
cooperative learning. Menurut Lie (2003: 30) ada lima unsur yang harus diterapkan dalam
pembelajaran kelompok, agar pembelajaran tersebut dapat dikatakan sebagai
pembelajaran cooperative learning. Kelima unsur itu meliputi:
1) Saling ketergantungan positif
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Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa pada dasarnya manusia merupakan
makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara individual dan sangat tergantung terhadap
pertolongan sesamanya. Prinsip tersebut diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas
untuk membangkitkan rasa kebersamaan. Pembentukan kelompok-kelompok kerja dalam
pemberian tugas terstruktur di kelas memberikan nilai lebih untuk menanamkan
kerjasama demi mencapai tujuan yang sama. Slavin (2009: 8-9), mengungkapkan bahwa
inti dari pembelajaran cooperative learning ialah mereka saling mendukung untuk
berhasil, mereka akan mendorong anggota kelompoknya untuk lebih baik dan akan
membantu mereka melakukannya. Seringkali para siswa mampu melakukan pekerjaan
yang luar biasa dalam menjelaskan gagasan-gagasan yang sulit satu sama lain dengan
menerjemahkan bahasa yang digunakan guru ke dalam bahasa anak-anak. Di samping
itu, semua anggota kelompok berusaha untuk saling menguntungkan, sehingga semua
anggota kelompok bisa memperoleh makna dari kebersamaan. Adapun makna yang
diperoleh seperti berikut:
a) Merasakan keuntungan dari setiap usaha teman lainnya, secara harafiah ini berarti

kesuksesan anda bermanfaat bagi saya dan keberhasilan saya bermanfaat untuk
anda.

b) Menyadari bahwa semua anggota kelompok mempunyai nasib yang sama, artinya
tenggelam dan mengapung kita bersama.

c) Tahu bahwa prestasi seseorang ditentukan oleh orang lain dalam satu kelompok,
artinya kami tidak dapat melakukan tanpa anda.

d) Merasa bangga dan merayakan bersama ketika salah satu anggota kelompok
mendapatkan keberhasilan, sebagai contoh: kami semua merasa sukses atas
kesuksesan anda.
Peranan pengajar sangatlah menentukan keberhasilan sistem pengajaran ini. Lie

(2008: 32) menambahkan untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif, pengajar perlu
menyusun tugas sedemikian rupa, sehingga setiap anggota kelompok harus
menyelesaikan tugasnya sendiri agar lain bisa mencapai tujuan mereka. Dengan cara ini,
setiap anggota merasa bertanggungjawab untuk menyelesaikan tugasnya agar yang lain
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bisa berhasil. Di samping itu, penilaian yang dilakukan oleh pengajar harus dilakukan
dengan cara yang unik. Setiap siswa mendapat nilainya sendiri dan nilai kelompok. Nilai
kelompok dibentuk dari “sumbangan” setiap anggota kelompok, untuk menjaga keadilan.
2) Tanggungjawab perseorangan

Menurut Slavin (2009: 10), tanggungjawab individual maksudnya ialah bahwa
kesuksesan kelompok bergantung pada pembelajaran individual dari semua anggota
kelompok. Tanggungjawab difokuskan pada kegiatan anggota kelompok dalam
membantu satu sama lain untuk belajar dan memastikan bahwa setiap orang dalam
kelompok siap untuk mengerjakan tugas, tanpa bantuan teman sekelompoknya. Dapat
disimpulkan bahwa pembelajaran cooperative learning memiliki pengaruh yang sangat
besar terhadap pembelajaran siswa apabila kelompok dihargai berdasarkan
pembelajaran individual dari tiap anggotanya.

Unsur tanggungjawab perseorangan merupakan akibat langsung dari unsur saling
kebergantungan positif. Karena itu, Lie (2008: 33) mengatakan bahwa jika tugas dan pola
penilaian dibuat menurut prosedur model pembelajaran cooperative learning, setiap siswa
akan merasa bertanggungjawab untuk melakukan yang terbaik. Pada akhirnya, siswa
akan dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam kelompoknya. Hal ini dikarenakan bahwa
guru tidak hanya memberikan tugas untuk kelompoknya saja, tetapi siswapun secara
individu memiliki tugas yang harus dikerjakan.
3) Tatap muka

Dampak positif dari penerapan model pembelajaran cooperative learning adalah
terciptanya interaksi positif antara sesama anggota kelompok untuk memudahkan
transformasi informasi anggota kelompok. Hal ini sejalan dengan pendapat Lie (2008: 33-
34), bahwa kegiatan interaksi ini akan memberikan para pembelajar untuk siap
membentuk sinergi yang menguntungkan semua anggota. Inti dari sinergi ini adalah
menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan, dan mengisi kekurangan masing-
masing. Perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh setiap anggota kelompok menjadi modal
utama dalam proses saling memperkaya antar anggota kelompok.
4) Komunikasi antar anggota
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Proses interaksi antar anggota kelompok akan berjalan lancar, jika komunikasi
berjalan baik. Untuk itu, setiap anggota kelompok perlu memiliki ketrampilan
berkomunikasi. Menurut Lie (3008: 34), sebelum menugaskan siswa dalam kelompok,
pengajar perlu mengajarkan cara-cara berkomunikasi kepada siswa, karena tidak setiap
siswa mempunyai keahlian mendengarkan dan berbicara. Keberhasilan suatu kelompok
dalam pembelajaran cooperative learning juga bergantung pada kesediaan para
anggotanya untuk saling mendengarkan dan kemampuan mereka untuk mengutarakan
pendapatnya.
5) Evaluasi proses kelompok

Setiap proses perlu mengadakan evaluasi sebagai refleksi untuk memperbaiki
kekurangan-kekurangan dalam proses tersebut, sehingga proses berikutnya akan
berjalan lebih baik lagi. Karena itu, agar evaluasi ini dapat memberikan arahan serta
informasi terhadap hasil pekerjaan siswa dan kegiatan proses belajar mengajar
berlangsung, maka informasi diberikan ini harus meliputi tujuan yang dicapai kelompok,
bagaimana mereka melakukan kerjasama saling membantu dengan teman satu
kelompok, dan bagaimana mereka bersikap dan bertingkah laku positif agar baik setiap
siswa maupun kelompok menjadi berhasil dan kebutuhan apa saja yang harus dilengkapi
agar tugas selanjutnya dapat dilaksanakan dengan baik. Agar hal ini terjadi, Lie (2008:
35), menyatakan bahwa pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk
mengevaluasi kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka, agar selanjutnya bisa
bekerjasama lebih efektif. Format evaluasi disesuaikan dengan tingkat pendidikan siswa.
Waktu evaluasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi siswa.
e. Prinsip-prinsip Pembelajaran Cooperative Learning

Selain ciri-ciri pembelajaran cooperative learning, yang penting untuk diingat dalam
pembelajaran cooperative learning adalah prinsip dari pembelajaran cooperative learning

itu sendiri. Lungdern (dalam Mustikasari, 2007: 22), mengemukakan ada tujuh prinsip
dasar dalam pembelajaran kooperatif. Ketujuh prinsip itu antara lain:
1) Siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka tenggelam dan berenang bersama

(we sink and swim together).
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2) Siswa memiliki tanggungjawab terhadap siswa lain dalam kelompoknya, di
samping memiliki tanggungjawab terhadap diri sendiri dalam mempelajari materi
yang dihadapi.

3) Siswa harus memiliki pandangan bahwa mereka memiliki tujuan yang sama.
4) Siswa harus berbagi suatu penghargaan atau hukuman yang akan ikut

berpengaruh  terhadap evaluasi seluruh anggota kelompok.
5) Siswa akan diberi suatu penghargaan atau hukuman yang akan ikut berpengaruh

terhadap evaluasi seluruh anggota kelompok.
6) Siswa berbagi kepemimpinan, sementara mereka memperoleh ketrampilan

bekerjasama selama belajar.
7) Siswa akan diminta mempertanggungjawabkana secara individual materi yang

dipelajari dalam kelompok kooperatif.
Melihat uraian di atas, pembelajaran kooperatif dapat dikatakan lebih efektif

dibandingkan dengan pembelajaran biasa (ceramah), karena melalui pembelajaran
kooperatif, siswa lebih leluasa untuk saling memberi dan menerima materi pelajaran,
tanpa adanya rasa segan. Sesuai dengan yang dikatakan Lie (2005: 12), bahwa
pengajaran rekan sebaya (peer teaching), ternyata lebih efektif daripada pengajaran oleh
guru, dikarenakan sebagai rekan sebaya, mereka memiliki schemata yang mendekati
kesamaan dibandingkan dengan schemata guru.
f. Tahap-tahap Pembelajaran Cooperative Learning

Winayarti memberikan penjelasan bahwa tahap (fase/langkah-langkah)
pembelajaran cooperative learning, seperti pada bagan di bawah ini:
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Tabel 2.1
Tahap-tahap Pembelajaran Cooperative Learning

FASE KEGIATAN GURU

Fase 1: menyampaikan tujuan dan
memotivasi siswa

Guru menyampaikan semua tujuan
pembelajaran yang ingin dicapai
dan memotivasi siswa

Fase 2: menyajikan informasi Guru menyajikan informasi kepada
peserta didik dengan demonstrasi
atau melalui kajian bahan bacaan

Fase 3: mengorganisasikan siswa ke
dalam kelompok kooperatif

Guru menjelaskan kepada peserta
didik bagaimana cara membentuk
belajar dan membantu setiap
kelompok agar melakukan transisi
secara efisien

Fase 4: membimbing kelompok
bekerja dan belajar

Guru membimbing kelompok-
kelompok belajar pada saat
mengerjakan tugas

Fase 5: Evaluasi Guru menjelaskan proses dan hasil
belajar tentang materi yang telah
dipelajari atau masing-masing
kelompok mempresentasikan hasil
karyanya

Fase 6: Memberikan penghargaan Guru kreatif mencari cara-cara
untuk menghargai baik upaya
maupun hasil belajar individu dan
kelompok.
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g. Keunggulan dan Kelemahan Pembelajaran Cooperative Learning
Lie (2005: 12) memaparkan keunggulan cooperative learning dibandingkan dengan

model pembelajaran lain (metode ceramah) adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan aktivitas belajar siswa dan prestasi akademiknya.
2) Meningkatkan daya ingatan siswa.
3) Meningkatkan kepuasan siswa dengan pengalaman belajar.
4) Membantu siswa dalam mengembangkan ketrampilan berkomunikasi secara lisan.
5) Mengembangkan ketrampilan sosial siswa.
6) Meningkatkan rasa percaya diri siswa.
7) Membantu meningkatkan hubungan positif antar siswa.

Selain memiliki keunggulan, model pembelajaran cooperative learning juga
memiliki beberapa kelemahan di antaranya adalah:

1) Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, disamping itu
memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran dan waktu;

2) Agar proses pembelajaran di kelas berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan
dukungan fasilitas, alat dan biaya yang cukup memadai;

3) Selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik
permasalahan yang sedang dibahas meluas, sehingga bayak yang tidak sesuai
dengan waktu yang ditentukan;

4) Saat diskusi kelas, terkadang didominasi seseorang, hal ini mengakibatkan siswa
lain menjadi pasif.
Dalam pelaksanaan pembelajaran, model pembelajaran cooperative learning

memiliki berbagai macam tipe atau metode yang dapat digunakan sesuai kebutuhan.
Tipe-tipe pembelajaran cooperative learning diantaranya adalah student teams

achievement division (STAD), jigsaw (model tim ahli), group investigation go around,

Think Pair and Share, make a-match (mencari pasangan), teams assisted

individualization (TAI), teams games tournaments (TGT), cooperative integrated reading

and composition (CIRC), dan number head team (NHT) . Khusus dalam penelitian ini,
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penulis akan menggunakan salah satu metode diantara berbagai metode yang
disebutkan di atas, yaitu metode number head team (NHT).

h. Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT
1. Pengertian Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT

Number 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 (Lie, 2008: 59). 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 dikembangkan oleh Kagan dengan
melibatkan para siswa dalam menelaah bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran dan
mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut (Ibrahim, dkk, 2000: 28).
NHT pada dasarnya merupakan varian dari diskusi kelompok, dengan ciri khasnya adalah
guru menunjuk salah satu siswa yang dapat mewakili kelompoknya tanpa memberi tahu
dahulu siapa yang akan mewakili kelompoknya. Cara ini menjamin keterlibatan otak
semua siswa. Cara ini juga merupakan upaya individual dalam diskusi kelompok. NHT
merupakan salah satu pendekatan struktural dalam pembelajaran kooperatif. Model
pembelajaran tipe NHT memiliki beberapa kelebihan yakni, setiap siswa menjadi siap
semua, dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh, dan siswa yang pandai
dapat mengajari siswa yang kurang pandai (Hamsa, 2009).
2. Tujuan dan Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif NHT

Ibrahim (2000), mengemukakan tiga tujuan yang hendak dicapai dalam
pembelajaran kooperatif dengan tipe NHT, yaitu: hasil belajar akademik struktural,
pengakuan adanya keragaman, dan pengembangan ketrampilan sosial. Dalam
melakukan pembelajaran NHT guru menggunakan empat tahapan yaitu:
Tahap 1: Numbering

Pada tahap ini, guru membuat kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 3 – 5 anggota
dan masing-masing anggota dalam kelompok mendapat nomor antara satu sampai enam.
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Tahap 2: Questioning

Pada tahap ini, guru memberikan sebuah pertanyaan atau tugas pada tiap-tiap kelompok.
Pertanyaan bisa bervariasi dari mulai pertanyaan yang bersifat umum hingga bersifat
spesifik.
Tahap 3: Heads together

Pada tahap ini, semua anggota kelompok mendiskusikan pertanyaan dari guru dan
memastikan setiap anggota kelompok mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut.
Tahap 4: Answering

Pada tahap ini, guru memanggil salah satu nomor. Siswa dengan nomor yang dipanggil
mengangkat tangan dan menjawab pertanyaan yang diberikan guru untuk seluruh kelas.

Sejalan dengan pendapat Ibrahim, Lie (2010: 60), juga memaparkan hal yang
sama bahwa pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT melalui empat tahap
seperti berikut:
1. Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap siswa dalam setiap kelompok mendapatkan

nomor
2. Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya
3. Kelompok memutuskan jawaban yang dianggap paling benar dan memastikan setiap

anggota kelompok mengetahui jawaban ini.
4. Guru memanggil salah satu nomor. Siswa dengan nomor yang dipanggil melaporkan

hasil kerjasama mereka.

Menurut Agus (2010: 92), pembelajaran kooperatif NHT memiliki sintaks sebagai
berikut:

“guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil. Jumlah kelompok sebaiknya
mempertimbangkan jumlah konsep yang dipelajari. Jika jumlah peserta didik dalam satu
kelas terdiri dari 40 orang, dan terbagi menjadi 5 kelompok, berdasarkan jumlah konsep
yang dipelajari, maka tiap kelompok terdiri dari 8 orang. Tiap-tiap orang dalam tiap-tiap
kelompok diberi nomor 1 – 8. Setelah kelompok terbentuk, guru mengajukan pertanyaan
yang harus dijawab oleh tiap-tiap kelompok. Berikan kesempatan tiap-tiap kelompok
menemukan jawaban. Pada kesempatan ini, tiap-tiap kelompok menyatukan kepalanya
“Heads Together” berdiskusi memikirkan jawaban atas pertanyaan dari guru. Langkah
berikutnya adalah guru memanggil peserta didik yang memiliki nomor yang sama dari
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tiap-tiap kelompok. Mereka diberi kesempatan memberikan jawaban atas pertanyaan
yang telah diberikan oleh guru. Hal ini dilakukan terus hingga semua peserta didik
dengan nomor yang sama dari masing-masing kelompok mendapat giliran memaparkan
jawaban atas pertanyaan guru.”

Empat langkah di atas, kemudian dikembangkan menjadi enam langkah sesuai dengan
kebutuhan penelitian ini. Keenam langkah tersebut berurutan adalah sebagai berikut: (1)
persiapan; (2) pembentukan kelompok; (3) diskusi masalah; (4) memanggil nomor
anggota atau pemberian jawaban; (5) memberi kesimpulan; dan memberikan
penghargaan.

2.1.2. Hasil Belajar
a. Belajar

Menurut Slameto (2010: 2), belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan
seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara
keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan
lingkungannya.

Djamarah (2008: 2), menjelaskan bahwa belajar adalah aktivitas yang dilakukan
individu secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari apa yang telah dipelajari
dan sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan sekitarnya.

Sudjana (1998: 20), belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya
perubahan tingkah laku pada diri seseorang. Perubahan tersebut ditunjukkan dengan
berbagai bentuk, seperti berubahnya pengetahuan, sikap dan tingkahlakunya,
kecakapannya dan aspek lain yang ada pada diri individu.

Dari ketiga pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa belajar adalah suatu
aktivitas yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan seperti
perubahan pengetahuan, sikap dan tingkahlakunya, kecakapannya dan aspek lain yang
ada pada diri individu.
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b. Hasil Belajar

Hamalik (1995: 48) mengatakan bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah
laku subyek yang meliputi kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik dalam situasi
tertentu berkat pengalamannya berulang-ulang. Sependapat dengan Hamalik, Sudjana
(2005: 3) mengatakan bahwa hasil belajar ialah perubahan tingkah laku yang mencakup
bidang kognitif, afektif dan psikomotorik yang dimiliki siswa setelah menerima
pengalaman belajarnya.

Winkel (1994: 13) mengemukakan salah satu ciri khas yang menandakan telah
terjadi kegiatan belajar adalah dengan adanya perubahan pada orang yang belajar dan
mengalami perubahan dari belum tahu atau belum mampu menjadi sudah tahu atau
menjadi mampu.

Dari berbagai penjelasan tentang hasil belajar di atas, dapat dimengerti bahwa
hasil belajar adalah perubahan tingkah laku subyek dimana terjadi perubahan dari belum
tahu atau belum mampu menjadi tahu dan menjadi mampu yang terjadi pada aspek
kogntitif, afektif dan psikomotorik.
c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Slameto (2010:
54) mengemukakan bahwa ada berbagai faktor yang mempengaruhi hasil belajar, namun
dapat digolongkan menjadi dua yaitu:
a. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam individu yang sedang
belajar. Adapun faktor-faktor internal antara lain:
- Faktor jasmaniah, faktor kesehatan, cacat tubuh
- Faktor psikologis, intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, dan faktor

kematangan
- Faktor kelelahan
b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar diri individu, seperti:
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- Keluarga, yaitu cara orangtua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana
rumah, keadaan ekonomi keluarga, rasa pengertian orangtua, dan latar belakang
kebudayaan.

- Faktor sekolah, metode belajar, perubahan kurikulum, relasi guru dengan siswa,
relasi sesama siswa, disiplin yang diterapkan di sekolah, sarana dan prasarana
sekolah, kebiasaan belajar dan tugas rumah.

- Faktor masyarakat, keadaan siswa dalam masyarakat, teman bergaul siswa,
bentuk kehidupan masyarakat.
Selain  Slameto, Winkel (1996: 43) juga mengemukakan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi hasil belajar siswa adalah sebagai berikut:
a. Faktor pada diri siswa
Adapun faktor yang berasal dari dalam diri siswa yaitu:
- Faktor psikis, yaitu faktor intelektual dan non intelektual, di antaranya adalah

movitasi belajar dan kecerdasan.
- Faktor fisik yaitu kondisi fisiknya siswa
b. Faktor di luar dari diri siswa
Adapun faktor-faktor di luar diri siswa yaitu:
- Faktor sosial di sekolah antara lain: sistem sosial, status sosial, dan interaksi guru

dengan murid
- Faktor situasional antara lain: keadaan politik, ekonomi, waktu dan tempat, musim

dan iklim.
Hampir senada dengan pemikiran Winkel dan Slameto, Muhibbin Syah (2002:

132), memaparkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dibedakan menjadi
tiga yaitu:
a. Faktor internal (faktor-faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik), di

antaranya:
1) Aspek fisiologis (yang bersifat jasmaniah) diantaranya kondisi kesehatan, daya

pendengaran dan penglihatan, dan sebagainya.
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2) Aspek psikologis yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan
pembelajaran peserta didik, di antaranya yaitu kondisi rohani peserta didik, tingkat
kecerdasan/intelegensi, sikap, bakat, minat, dan motivasi peserta didik.

b. Faktor Eksternal (faktor-faktor yang berasal dari luar diri peserta didik),
diantaranya:

1) Lingkungan sosial, seperti para guru, staff administrasi, dan teman-teman sekelas,
masyarakat, tetangga, teman bermain, orangtua dan keluarga peserta didik itu
sendiri.

2) Lingkungan non sosial, seperti gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat
keluarga peserta didik dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca dan waktu
belajar yang digunakan peserta didik.

c. Faktor Pendekatan Belajar, dapat dipahami sebagai cara atau strategi yang
digunakan peserta didik dalam menunjang efektivitas belajar dan efisiensi proses
pembelajaran materi tertentu.
Dari ketiga pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi hasil belajar siswa terdiri dari tiga faktor yaitu faktor internal atau faktor
dari dalam diri siswa yang meliputi kecerdasan, minat atau disebut sebagai faktor
psikologis dan faktor jasmaniah seperti kesehatan siswa, cacat tubuh dan kelelahan.
Kedua yaitu faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri siswa yaitu lingkungan
sekitar siswa seperti lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, masyarakat dan faktor
iklim, waktu dan tempat, musim dan iklim, dan ketiga faktor pendekatan belajar yaitu cara
atau strategi yang digunakan peserta didik dalam menunjang efektivitas belajar dan
efisiensi proses pembelajaran tertentu.

2.1.3. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar
a. Konsep IPA

Menurut Djojosoediro (2011: 3), istilah Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA dikenal
juga dengan istilah sains. Kata sains berasal dari bahasa Latin scientia yang berarti
“saya tahu”.Dalam bahasa Inggris, kata sains berasal dari kata science yang berarti
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“pengetahuan”. Science kemudian berkembang menjadi social science yang dalam
Bahasa Indonesia dikenal dengan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan natural science

yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
Dalam kamus Fowler (1951) dalam Djojosoediro (2011: 3), natural science

didefinisikan sebagai: systematic and formulated knowledge dealing with material

phenomena and based mainly on observation and induction. Dalam pengertian bahasa
Indonesia diterjemahkan sebagai: ilmu pengetahuan alam adalah pengetahuan yang
sistematis dan disusun dengan menghubungkan gejala-gejala alam yang bersifat
kebendaan dan didasarkan pada hasil pengamatan induksi.

Menurut Trowbridge dan Sund (1973: 2), secara umum kegiatan dalam IPA
berhubungan dengan eksperimen.Namun, dalam hal-hal tertentu, konsep IPA adalah
hasil tanggapan pikiran manusia atas gejala yang terjadi di alam.

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa IPA adalah ilmu
pengetahuan yang sistematis dengan menghubungkan gelaja-gejala alam yang bersifat
kebendaan, melalui kegiatan eksperimen ataupun hasil tanggapan pikiran manusia atas
gejala yang terjadi di alam.
b. Hakikat IPA

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), ilmu pengetahuan alam (IPA)
merupakan salah satu mata pelajaran wajib di sekolah. IPA merupakan mata pelajaran
yang berhubungan dengan fenomena yang terjadi di alam. Dengan mempelajari seluk
beluk alam dan fenomenanya siswa diharapkan mampu memahami manfaat alam
dalam kehidupan sehari-hari dan dapat bermanfaat bagi siswa dalam menjalani
kehidupannya.

Menurut  Depdiknas (2006: 443), IPA berkaitan dengan bagaimana siswa mencari
tahu fenomena alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya sekumpulan
pengetahuan yang harus dihafal siswa, melainkan siswa harus memiliki kemampuan
proses penemuan (discovery). IPA pada hakikatnya bermula dari rasa keingintahuan
manusia secara kodrati terhadap apa yang ada di sekelilingnya (alam). Secara khusus,
siswa di sekolah juga memiliki rasa ingin tahu tentang fenomena alam yang seharusnya
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diarahkan dengan benar oleh guru supaya berlangsung secara sistematis dan tidak
terjadi miskonsepsi. Penggalian keingian tahuan siswa ini dapat dilakukan dengan
berbagai metode, diantaranya: metode eksperimen, demonstrasi, membaca artikel fisis,
mendeskripsikan fenomena alam yang ada di sekitarnya, dan lain-lain dengan tujuan
siswa dapat menemukan konsep dan pola sendiri secara konstruktif.

Hakikat IPA mencakup tiga aspek yaitu proses, produk, dan sikap. IPA sebagai
proses berarti IPA diperoleh melalui kegiatan mengamati, eksperimen, berteori,
menggeneralisasi, dan sebagainya. IPA sebagai produk artinya mempelajari konsep,
hukum, azas, prinsip dan teori.IPA sebagai sikap artinya dalam pembelajaran IPA dapat
dikembangkan sikap ingin tahu, terbuka, jujur, teliti, kerjasama, dan sebagainya. Dari
pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat IPA mencakup tiga aspek dalam
IPA yaitu proses, produk, dan sikap.
c. Tujuan Pembelajaran IPA

Oleh Depdikbud (1994: 61), dinyatakan bahwa salah satu tujuan pengajaran IPA
adalah agar siswa memahami konsep-konsep IPA dan keterkaitannya dengan
kehidupan sehari-hari.

Sulistyorini (2007: 40), mengemukakan tujuan pembelajaran IPA, sebagai berikut:
1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan YME berdasarkan

keberadaan, keindahan, dan keteraturan ciptaan-Nya.
2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
3) Mengembangkan rasa ingin tahu sikap positif dan kesadaran tentang adanya

hubungan saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan
masyarakat.

4) Mengembangkan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah
dan membuat keputusan.

5) Meningkatkan kesadaran dalam berperan serta dalam memelihara, menjaga,
melestarikan lingkungan alam.
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6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dengan segala keteraturan
sebagai salah satu ciptaan Tuhan.

7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan ketrampilan IPA sebagai dasar
untuk melanjutkan pendidikan ke SMP.

d. Fungsi Pembelajaran IPA di SD
Mengacu pada KTSP 2006, dinyatakan bahwa mata pelajaran IPA berfungsi

untuk:
1) Memberikan pengetahuan tentang berbagai jenis dan perangai lingkungan alam

dan lingkungan buatan dalam kaitannya dengan pemanfaatannya bagi kehidupan
sehari.
Berbagai masalah yang dapat diperoleh dari lingkungan buatan misalnya pada
lingkungan rumah. Gejala-gejala IPA yang dapat dipelajari dari lingkungan rumah,
misalnya: detergen (seperti rinso dan soklin), pelarut lemak seperti sabun,
pemuaian dan penyusutan, penyemprotan nyamuk, pupuk buatan, dan berbagai
makanan. Perangai (sifat-sifat) benda tersebut di atas perlu dipelajari siswa
dengan cara mengaitkan pelajaran IPA yang sedang dipelajari.

Depdikbud (1994: 93), mengatakan bahwa lingkungan alam merupakan
lingkungan alamiah yang terjadi secara alam.Yang paling penting dalam hal ini
ialah mengenal berbagai komponen yang membangun alam itu, sehingga siswa
memiliki prinsip-prinsip, bertindak terhadap alam agar lingkungan dapat
memberikan dukungan hidup manusia yang memadai.

2) Mengembangkan ketrampilan proses.
Ketrampilan proses ialah ketrampilan fisik maupun mental untuk memperoleh

pengetahuan di bidang IPA maupun untuk pengembangannya. Dengan
ketrampilan ini diharapkan siswa akan mengembangkan pengetahuannya sesuai
dengan karakter IPA. Beberapa contoh ketrampilan yang diharapkan pada siswa
ialah ketrampilan-ketrampilan: (1) mengamati; (2) menggolong-golongkan; (3)
menerapkan konsep; (4) meramalkan; (5) menafsirkan; (6) menggunakan alat; (7)
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berkomunikasi; (8) mengajukan pertanyaan; (9) merencanakan penelitian atau
percobaan. Ketrampilan tersebut hanya akan berkembang pada siswa jika siswa
mempunyai kesempatan untuk melaksanakannya di dalam kegiatan belajar
mengajar.

3) Mengembangkan wawasan, sikap dan nilai-nilai yang berguna bagi siswa untuk
meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari.
Memperluas pandangan (wawasan) terhadap alam secara benar sesuai dengan
sifat alamnya, misalnya terjadi bianglala merupakan gejala alam yang dapat
diterangkan secara rasional, pohon yang besar mempunyai sifat yang sama
dengan pohon-pohon lainnya yang sering kita tebang. Dari segi IPA tidak ada
pohon yang berkeramat, semuanya mempunyai unsur-unsur yang
membangunnya dapat dianalisis secara ilmiah.
Sikap peduli terhadap lingkungan, tanggap terhadap perubahan lingkungan, sikap
obyektif dan terbuka merupakan tugas pengajaran IPA untuk
dikembangkannya.Nilai-nilai yang dapat dikembangkan melalui pengajaran IPA
misalnya rasa cinta lingkungan, rasa cinta terhadap sesama maklhuk hidup,
menghormati hak azasi manusia, dan sebagainya.

4) Mengembangkan kesadaran tentang adanya hubungan keterkaitan yang saling
mempengaruhi antara IPA dan teknologi dengan keadaan lingkungan dan
pemanfaatannya bagi kehidupan sehari-hari.
Kesadaran akan keterkaitan antara kemajuan IPA dengan teknologi hanya akan
dikenal jika pengajaran IPA selalu disajikan dengan mengkaitkannya aplikasi IPA
dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu sangat diharapkan bahwa setelah
siswa memahami konsep IPA, maka konsep itu akan dihubungkan dengan
pembuatan kue serabi, kue apam misalnya; masalah oksigen dihubungkan
dengan bentuk kompor di rumah atau dihubungkan dengan prinsip pemadaman
kebakaran.

5) Mengembangkan kemampuan untuk menerapkan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (IPTEK), serta ketrampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari,
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maupun melanjutkan pendidikannya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
Pengajaran IPA hendaknya dapat menjadi bekal bagi kehidupan sehari-hari,
misalnya bagaimana memilih jenis tekstil yang sesuai dengan lingkungannya
(tempat panas, dingin atau lembab), bagaimana menggunakan zat-zat pembunuh
nyamuk agar tidak mengganggu kesehatan yang menggunakannya, bagaimana
menyajikan makanan yang memenuhi tuntutan kesehatan tubuh, mengetahui
konstruksi jamban yang baik.
Pada penelitian ini, berdasarkan Standar Kompetensi yaitu memahami bentuk
energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan
Kompetensi Dasar yaitu menjelaskan energi alternatif dan cara penggunaannya,
dengan Indikator yang hendak dicapai ialah (1) menyebutkan macam-macam
energi alternatif; (2) menjelaskan kegunaan setiap energi alternatif; (3) memberi
saran penggunaan energi alternatif yang baik, pada materi Sumber energi
alternatif, Manfaat energi alternatif,  dan keuntungan energi alternatif, diharapkan
bahwa setelah diterapkan pembelajaran ini siswa dapat memahami dan belajar
menerapkan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari secara benar dan
bijak.

2.2. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan
2.2.1. Penelitian yang dilakukan oleh Asbulla (2005) dengan judul penelitian Efektivitas

Penerapan Model Cooperative Learning tipe NHT dalam Pembelajaran Sains
dalam Meningkatkan Belajar Siswa pada Materi Pencemaran Lingkungan. Tujuan
penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh model pembelajaran
kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together) dapat meningkatkan prestasi
siswa dalam pembelajaran IPA di salah satu sekolah dasar di Pekanbaru.
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan menggunakan dua
kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil penelitian
menunjukan berdasarkan hasil perhitungan rerata diperoleh thitung= 3.07 dan
ttabel = 1.67 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa pada
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materi pencemaran lingkungan lebih baik daripada siswa yang mendapatkan
pembelajaran dengan pembelajaran biasa/konvensional.

2.2.2. Penelitian yang dilakukan oleh Suyityo (2011), dengan judul penelitian:
Penerapan Model Cooperative Learning tipe NHT untuk meningkatkan hasil
belajar siswa dalam pembelajaran IPA materi Gaya (Penelitian PTK pada Siswa
kelas V SD Barulaksana Kec Lembang). Penelitian ini dilakukan dengan tiga
siklus. Pada siklus pertama siswa belum terbiasa dengan pola belajar kelompok,
sehingga dilakukan penjelasan kepada siswa untuk mulai bekerjasama dengan
anggota kelompoknya dan berdiskusi untuk menyelesaikan tugas bersama.
Dalam siklus kedua, siswa sudah mulai terbiasa dengan pola belajar kelompok,
siswa terlibat aktif dan bersemangat pada saat kegiatan demonstrasi. Pada siklus
ketiga, siswa sudah mampu memutuskan jawaban mana yang benar berdasarkan
hasil diskusi dengan kelompok dan siswa bersemangat dalam mengikuti kegiatan
pembelajaran. Perolehan nilai rata-rata hasil tes yang meningkat yaitu nilai rata-
rata individu pada siklus I adalah 50.2, sedangkan nilai rata-rata individu pada
siklus II adalah 62 dan pada siklus III adalah 71.3. Dari perolehan ini dapat
disimpulkan bahwa penerapan Cooperative Learning tipe NHT dapat
meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas V
SDN Barulaksana Kecamatan Lembang.

2.3. Kerangka Berpikir
Telah dipaparkan di depan bahwa pada dasarnya mata pelajaran IPA adalah mata

pelajaran yang menekankan lebih banyak eksperimen dan eksplorasi dari siswa. Artinya
bahwa pengetahuan teori yang diperoleh, diperlakukan sebagai hipotesis yang perlu diuji
kebenaranya lewat eksperimen secara langsung. Agar hal ini terlaksana, siswa perlu
diberikan ruang untuk dapat bereksplorasi secara langsung dengan subyek yang sedang
dipelajarinya. Ruang ini dapat terjadi, jika model pembelajaran yang dipilih memberikan
kesempatan kepada siswa. Maksudnya adalah model pembelajaran dengan model
pembelajaran konvensional tampaknya belum dapat mewadahi hal ini. Karena itu,
diperlukan sebuah model pembelajaran yang berbeda. Dalam penelitian ini penulis
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menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT untuk digunakan sebagai model
pembelajaran dalam mata pelajaran IPA.

Berdasarkan pada paparan teoritik, model ini tampak dapat lebih memberikan ruang
kepada siswa untuk dapat saling bekerjasama dan mengeksplorasi kemampuan diantara
para siswa. Itu artinya bahwa model ini memberikan peluang untuk dapat meningkatkan
hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA. Karena diterapkan dalam pelaksanaan
pembelajaran maka desain kerangka pikirnya adalah sebagai berikut:

Bagan di atas dijelaskan sebagai berikut: karena model pembelajaran kooperatif tipe
NHT adalah model pembelajaran yang dianggap dapat memberikan peluang, maka
diujikan model pembelajaran ini pada kelas eksperimen. Sebagai pembanding, diberikan
juga model pembelajaran tetapi model pembelajaran konvensional kepada kelas kontrol.
Sebelum kedua kelas ini diberikan perlakuan dengan model pembelajaran masing-
masing, terlebih dahulu diberikan pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa.
Selanjutnya diberikan pembelajaran dengan model pembelajaran masing-masing, setelah
itu diberikan posttest untuk mengetahui pengaruh hasil belajar sebagai akibat dari
perlakuan dengan menerapkan model pembelajaran masing-masing.

Kelas
Kontrol

Pre test

Kelas
Eksperimen Pre test

Pembelajaran
konvensional Post test

Pembelajaran
Kooperatif tipe
NHT

Post test

Perbedaan Hasil Belajar Siswa
antara kelompok eksperimen dan
kelompok kontrol

Hasil belajar
siswa
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2.4. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan paparan di atas maka hipotesis penelitian ini adalah:
a. HO : terdapat keefektifan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT

dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV Sekolah Dasar Mangunsari
01 Salatiga semester II tahun pelajaran 2011/2012.

b. H1 : tidak terdapat keefektifan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe
NHT dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV Sekolah Dasar
Mangunsari 01 Salatiga semester II tahun pelajaran 2011/2012.


