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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Beberapa ahli pendidikan memberikan definisi belajar secara berbeda 

yang pada prinsipnya mempunyai maksud yang sama.  

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 interaksi dengan 

lingkungannya”. Oemar Hamalik ( 2004:27 ) berpendapat bahwa “ Belajar adalah 

modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman”. Kemudian menurut 

Trianto (2009: 7) : Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya 

perubahan pada diri seseorang. perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat 

diindikasikan dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuan, pemahaman, 

sikap dan tingkah laku, kecakapan, keterampilan dan kemampuan, serta 

perubahan aspek-aspek yang lain yang ada pada individu yang belajar. 

Berdasarkan pengertian belajar yang telah dikemukakan diatas, dapat 

didefinisikan pengertian belajar sebagai berikut: 

1)     Belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku, dimana perubahan itu 

dapat mengarah pada tingkah laku yang lebih baik, tetapi tidak menutup 

kemungkinan dapat mengarah pada tingkah laku yang buruk. 

2)     Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau 

pengalaman. Perubahan relatif permanen yang terjadi karena hasil dari praktik 

atau pengalaman. 

Sebagai tanda bahwa seseorang telah melakukan proses belajar adalah 

terjadinya perubahan tingkah laku pada diri orang tersebut. Dalam proses belajar, 

apabila seseorang tidak mendapatkan peningkatan pengetahuan, ketrampilan serta 

perubahan perilaku, maka sebenarnya belum mengalami proses belajar.  
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2.1.2.   Pengertian Hasil Belajar 

Hasil  belajar  adalah  kemampuan-kemampuan  yang  dimiliki  siswa  

setelah menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2004 : 22). Sedangkan 

menurut Uno (2008:213), hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif 

menetap dalam diri seseorang dikarenakan adanya interaksi seseorang dengan 

lingkungannya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Suprijono (2009:7) bahwa 

hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya seluruh 

aspek potensi kemanusiaan saja.  

Dalam pelaksanaanya hasil belajar perlu diadakan evaluasi agar hasil belajar 

tersebut dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Dalam hal ini sasaran dari 

evaluasi hasil belajar tersebut harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah 

direncanakan sebelumnya. Tujuan pembelajaran tersebut yaitu aspek kognitif, 

afektif dan psikomotorik (Sugandi, 2007: 115). 

Berdasarkan teori Taksonomi Bloom hasil belajar dalam rangka studi 

dicapai melalui tiga kategori ranah antara lain kognitif, afektif, psikomotor. 

Perinciannya adalah sebagai berikut: 

a. Ranah Kognitif 

Ranah kognitif adalah ranah yang membahas tujuan pembelajaran 

berkenaan dengan proses mental (intelektual) yang berawal dari tingkat paling 

rendah (pengetahuan) sampai ke tingkat paling tinggi (evaluasi). Adapun 

urutan tingkatan dalam ranah kognitif adalah sebagai berikut: 

1) Tingkat pengetahuan (knowledge), yaitu kemampuan seseorang dalam 

menghafal, mengingat kembali, mengulang kembali pengetahuan yang 

pernah diterimanya. 

2) Tingkat pemahaman (comprehension), diartikan sebagai kemampuan 

seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan atau 

menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang 

pernah diterimanya. 
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3) Tingkat penerapan (application), diartikan sebagai kemampuan 

seseorang dalam pengetahuan untuk memecahkan berbagai masalah 

yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. 

4) Tingkat analisis (analysis), yaitu sebagai kemampuan seseorang dalam 

merinci dan membandingkan data yang rumit serta mengklasifikasi 

menjadi beberapa kategori dengan tujuan agar dapat menghubungkan 

dengan data-data yang lain. 

5) Tingkat sintesis (synthesis), yaitu kemampuan seseorang dalam 

mengaitkan dan menyatukan berbagai elemen dan unsure pengetahuan 

yang ada sehingga terbentuk pola baru yang menyeluruh. 

6) Tingkat evaluasi (evaluation), yaitu sebagai kemampuan seseorang 

dalam membuat perkiraan atau keputusan yang tepat berdasarkan 

criteria atau pengetahuan yang dimiliki. 

b. Ranah Afektif 

Ranah Afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Tipe hasil belajar afektif 

tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiannya terhadap 

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

kebiasaan belajar, dan hubungan sosial. Ada beberapa kategori ranah afektif 

sebagai hasil belajar, antara lain: 

1) Penerimaan (receiving), yaitu semacam kepekaan dalam menerima 

rangsangan (stimulasi) dari luar yang datang kepada siswa dalam 

bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Dalam tipe ini termasuk 

kesadaran, keinginan untuk menerima stimulus, kontrol, dan seleksi 

gejala atau rangsangan dari luar. 

2) Jawaban (responding), yaitu reaksi yang diberikan oleh seseorang 

terhadap stimulasi yang datang dari luar. Hal ini mencakup ketepatan 

reaksi, perasaan, kepuasan dalam menjawab stimulasi dari luar yang 

datamg kepada dirinya. 

3) Penilaian (valuing), berkenaan dengan nilai dan kepercayaan terhadap 

gejala atau stimulus tadi. Dalam evaluasi ini termasuk di dalamnya 
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kesediaan menerima nilai, latar belakang, atau pengalaman untuk 

menerima nilai dan kesepatan terhadap nilai tersebut. 

4) Organisasi (Organization), yaitu pengembangan dari nilai ke dalam 

satu system organisasi, termasuk hubungan satu nilai dengan niali lain, 

pemantapan dan prioritas nilai yang telah  dimilikinya.  

5) Internalisai nilai atau karakteristik nilai, yaitu keterpaduan semua 

sistem nilai yang dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola 

kepribadian dan tingkah lakunya. 

c. Ranah Psikomotorik 

Hasil belajar psikomotorik tampak dalam bentuk ketrampilan (skill) dan 

kemampuan bertindak individu. Ada enam aspek dalam ranah psikomotorik 

ini, yaitu: 

1) Gerakan refleks (ketrampilan pada gerakan yang tidak sadar). 

2) Ketrampilan gerakan sadar. 

3) Kemampuan perceptual, termasuk di dalamnya membedakan visual, 

auditif, motoris, dan lain-lain. 

4) Keharmonisan atau ketepatan (kemampuan di bidang fisik). 

5) Gerakan ketrampilan kompleks (gerakan-gerakan skill). 

6) Gerakan ekspresif dan interpretative (kemampuan yang berkenaan 

dengan komunikasi). 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Hasil belajar 

adalah perubahan perilaku seseorang setelah mengalami aktivitas belajar. Hasil 

belajar mencakup afektif, kognitif dan psikomotorik. Dalam penelitian yang 

dilakukan ini yang akan ditingkatkan khusunya aspek kognitif pada jenjang 

tingkat pemahaman siswa. 

2.1.2.1. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Keberhasilan belajar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-

faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu faktor dalam 

diri siswa sendiri (intern) dan faktor dari luar diri siswa (ekstern). Faktor diri 

dalam siswa yang berpengaruh terhadap hasil belajar diantaranya adalah 

kecakapan, minat, bakat, usaha, motivasi, perhatian, kelemahan dan kesehatan, 
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serta kebiasaan siswa. Sedangkan faktor dari luar diri siswa yang mempengaruhi 

hasil belajar diantaranya adalah lingkungan fisik dan non fisik, lingkungan sosial 

budaya, lingkungan keluarga, program sekolah, guru, pelaksan pembelajaran, dan 

teman sekolah. (Anitah, 2009: 2.6). 

Untuk mencapai hasil belajar sesuai apa yang diharapkan, maka 

diperlukan beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Slameto (2010:54) 

menyertakan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu: 

a. Faktor intern, merupakan faktor yang ada dalam individu yang sedang 

belajar, yang termasuk di dalamnya: 

1) Faktor jasmaniah (faktor kesehatan dan cacat tubuh). 

2) Faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, dan kesiapan). 

3) Faktor kelelahan. 

b. Faktor ekstern, merupakan faktor yang ada di luar individu, yang termasuk 

di dalamnya: 

1) Faktor keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antaranggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian 

orang tua, dan latar belakang kebudayaan). 

2) Faktor sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan 

siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, 

waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, 

metode mengajar, dan tugas rumah). 

3) Faktor masyarakat (kegiatan anak dalam masyarakat, media massa, 

teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat). 

Dari pendapat-pendapat diatas dapat diketahui bahwa faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar meliputi faktor dari dalam diri siswa sendiri (intern) 

dan faktor dari luar diri siswa (ekstern). Faktor dari diri siswa sendiri (Intern) 

yaitu faktor yang ditimbulkan dari dalam siswa (individu) sendiri. Dalam peelitian 

ini yang menjadi fokusnya adalah faktor ekstern (faktor sekolah). Kemudian yang 

termasuk dalam faktor intern adalah:  

a. Kecerdasan 
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Kecerdasan adalah kemampuan belajar disertai  kecakapan untuk 

menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapi. Kemampuan ini sangat 

ditentukan oleh tinggi rendahnya intelegensi yang normal selalu menunjukkan 

kecakapan sesuai dengan  tingkat  perkembangan  sebaya.  Perkembangan  ini  

biasanya  ditandai  oleh kemajuan-kemajuan  yang  berbeda  antara  satu  anak  

dengan  anak  yang  lainnya, sehingga seseorang anak pada usia tertentu sudah 

memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawan 

sebaya. Oleh karena itu jelas bahwa factor intelegensi  merupakan  suatu  hal  

yang  tidak  diabaikan  dalam  kegiatan  belajar mengajar. 

b. Bakat 

Bakat (aptitude) adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang 

masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, 

pengetahuan dan keterampilan khusus. 

c. Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenai beberapa  kegiatan.  Kegiatan  yang  dimiliki  seseorang  diperhatikan  

terus  menerus yang  disertai  dengan  rasa  sayang. 

d. Motivasi 

Motivasi adalah suatu sugesti atau dorongan yang muncul karena 

diberikan oleh seseorang kepada orang lain atau dari diri sendiri, dorongan 

tersebut bermaksud agar orang tersebut menjadi orang yang lebih baik dari yang 

sebelumnya. Motivasi juga bisa diartikan sebagai sebuah alasan yang mendasari 

sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. 

Faktor dari luar ( ekstern ) adalah faktor yang tentu saja bukan dari diri 

siswa tersebut. Faktor dari luar dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Beberapa 

faktor yang masuk ke dalam faktor ekstern adalah :  

a. Keadaan Keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat tempat 

seseorang dilahirkan dan dibesarkan. Ada rasa aman dalam keluarga sangat 

penting dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. Rasa aman itu membuat 
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seseorang akan terdorong untuk belajar secara aktif, karena rasa aman merupakan 

salah satu kekuatan pendorong dari luar yang menambah motivasi untuk belajar. 

b. Keadaan Sekolah 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama yang sangat 

pentingdalam menentukan keberhasilan belajar siswa, karena itu lingkungan 

sekolah yang baik dapat mendorong untuk belajar yang lebih giat. Keadaan 

sekolah ini meliputi cara penyajian pelajaran, hubungan guru dengan siswa, alat-

alat pelajaran dan kurikulum. Hubungan  antara  guru  dan  siswa  kurang  baik  

akan  mempengaruhhi  hasil-hasil belajarnya.  

c. Lingkungan Masyarakat 

Di samping orang tua, lingkungan juga merupakan salah satu factor yang 

tidak sedikit pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa dalam proses pelaksanaan 

pendidikan. Karena alam sekitar sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan 

pribadi anak. Pengaruh lingkungan dapat bersifat positif ataupun negatif 

tergantung bagaimana siswa ( individu ) menerima pengaruh tersebut. Sebagai 

contoh apabila siswa tinggal di lingkungan yang banyak anak yang rajin 

belajarnya maka siswa akan terpengaruh untuk ikut belajar dengan rajin. 

Sebaliknya apabila siswa tinggal di lingkungan yang jarang anak yang belajarnya 

rajin maka siswa tersebut akan malas belajar pula. 

 

2.1.3 Pengertian Matematika  

Istilah matematika berasal dari bahasa yunani  “μαθηματικά - 

mathēmatiká” ialah studi besaran, struktur, ruang, dan perubahan.  Kata 

matematika diduga erat hubungannya dengan kata Sangsekerta, medha atau widya 

yang artinya kepandaian, ketahuan atau intelegensia (Sri Subariah, 2006:1). 

Menurut Ruseffendi (1993), matematika adalah terjemahan dari Mathematics. 

Namun arti atau definisi yang tepat tidak dapat diterapkan secara eksak (pasti) dan 

singkat karena cabang-cabang matematika makin lama makin bertambah dan 

makin bercampur satu sama lainnya. Menurut Rusefendi (1993: 27-28) 

matematika itu terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Besaran
http://id.wikipedia.org/wiki/Struktur
http://id.wikipedia.org/wiki/Ruang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kalkulus


13 
 

 
 

definisi-definisi, aksioma-aksioma dan dalil-dalil yang dibuktikan kebenarannya, 

sehingga matematika disebut ilmu deduktif.  

Menurut Depdiknas ( 2006:416 ) Matematika merupakan ilmu universal 

yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting 

dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. 

Matematika adalah suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri dan tidak 

merupakan cabang dari ilmu pengetahuan alam. Matematika merupakan alat dan 

bahasa dasar banyak ilmu. Matematika adalah ilmu yang teratur, sistematis dan 

eksak. Matematika adalah ide-ide, konsep-konsep abstrak dan bersifat deduktif. 

Matematika adalah ilmu yang teratur, sistematis dan eksak. Matematika adalah 

ide-ide, konsep-konsep abstrak dan bersifat deduktif. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa matematika merupakan ilmu 

pengetahuan yang mempelajari struktur yang abstrak dan pola hubungan yang ada 

di dalamnya. Ini berarti bahwa belajar matematika pada hakekatnya adalah belajar 

konsep, struktur konsep dan mencari hubungan antar konsep dan strukturnya. Ciri 

khas matematika yang deduktif aksiomatis ini harus diketahui oleh guru sehingga 

mereka dapat mempelajari matematika dengan tepat, mulai dari konsep-konsep 

sederhana sampai yang komplek. Untuk memahami konsep matematika yang 

bersifat abstrak dibutuhkan aktifitas dan kreatifitas yang tinggi dari siswa.  

Mata pelajaran matematika berdasarkan KTSP bertujuan agar peserta didik ( 

SD/MI) memiliki kemampuan sebagai berikut (Depdiknas, 2006 : 417) : 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat, dalam pemecahan masalah 

2.   Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan  matematika 

3.   Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh 



14 
 

 
 

4.   Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah 

5.   Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Mata pelajaran matematika berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari 

sekolah dasar untuk membekali peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk 

membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, 

kritis, dan kreatif. Serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut 

diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, 

mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang 

selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. 

 

2.1.3.1 Ruang Lingkup Materi Matematika Sekolah Dasar 

Ruang lingkup pembelajaran matematika di SD meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut: 

a. Bilangan : melakukan dan menggunakan sifat-sifat operasi hitung bilangan 

dalam pemecahan masalah dan menaksir operasi hitung. 

b. Geometri : mengidentifikasi bangun datar dan bangun ruang menurut sifat, 

unsur, dan kesebangunannya. Namun di SD, istilah geometri tidak 

diperkenankan. Bangun-bangun geometri diperkenalkan melalui proses 

non formal, konkret, dan diawali dengan bangun-bangun yang dijumpai 

para siswa dalam kehidupan sehari-hari. Bangun-bangun datar yang 

diperkenalkaan seperti segitiga, lingkaran, persegi, persegipanjang, 

trapezium, jajargenjang, dan macam-macam sudut. Sedangkan bangun 

ruang seperti kubus, balok, limas, kerucut, bola, tabung, dan berbagai 

macam prisma. 

c. Pengukuran : Pengukuran diperkenalkan sejak kelas I sampai kelas VI 

diawali dengan pengukuran tanpa menggunakan satuan baku. Di kelas-

kelas yang lebih tinggi baru diperkenalkan pengukuran dengan satuan 
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baku. Adapun konsep-konsep yang diperkenalkan dalam pengukuran 

mencakup, melakukan operasi hitung yang melibatkan keliling, luas, 

volume, dan satuan pengukuran, menaksir ukuran (panjang, luas, volume) 

dari benda atau bangun geometri, menentukan dan menggambarkan letak 

titik atau benda dalam kordinat.  

d. Pengolahan data : pembahasan materi statistic secara sederhana di SD. 

Hanya diberikan di kelas V dan VI. Terdapat topik kegiatan pengumpulan 

data, menyususn data, dan menyajikan data secara sederhana, dan 

membaca data yang telah disajikan dalam bentuk diagram. Data yang 

dikajipun diambil dari lingkungan sehari-hari siswa. 

Dalam pencapaian materi matematika SD diperlukan suatu kurikulum 

yang menjadi pegangan guru. Saat ini kurikulum yang digunakan adalah 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Termuat Standar Kompetensi 

(SK) dan Kompetensi Dasar (KD). SK dan KD yang termuat dalam standar isi 

merupakan tujuan minimum yang harus dicapai oleh siswa, dan merupakan acuan 

untuk mengembangkan kurikulum untuk tingkat satuan pendidikan. SK dan KD 

dapat tercapai berdasarkan pada kemampuan guru memfasilitasi siswa dalam 

proses pembelajaran. 

Tabel 2.1 

SILABUS PEMBELAJARAN KELAS 4 SD 

MATA PELAJARAN MATEMATIKA 

STANDAR 

KOMPETENSI 

KOMPETENSI DASAR MATERI POKOK 

1. Memahami dan 

menggunakan sifat-

sifat operasi hitungan 

bilangan dalam  

pemecahan masalah 

1.1. Mengidentifikasikan sifat-sifat 

operasi hitung. 

OPERASI HITUNG 

BILANGAN  

 

Mengidentifikasi 

Sifat-Sifat Operasi 

Hitung 

1.2. Mengurutkan bilangan Mengurutkan bilangan 
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1.3. Melakukan operasi perkalian dan 

pembagian 

Operasi Hitung 

Perkalian dan 

Pembagian 

 

1.4. Melakukan operasi hitung 

campuran  

Operasi Hitung 

Campuran 

 

1.5. Melakukan penaksiran dan 

pembulatan  

Penaksiran dan 

Pembulatan 

 

1.6. Memecahkan masalah yang 

melibatkan uang 

Uang  

2. Memahami dan 

menggunakan faktor  

dan kelipatan dalam 

pemecahan masalah 

2.1.  Mendeskripsikan konsep faktor 

dan kelipatan 

Kelipatan dan Faktor 

2.2. Menentukan Kelipatan dan Faktor 

Bilangan  

 

Menentukan Kelipatan 

dan Faktor Bilangan  

 

2.3. Menentukan Kelipatan 

Persekutuan terkecil (KPK) dan 

Faktor Persekutuan Terbesar 

(FPB) 

 

KPK dan FPB 

2.4. Menyelesaikan masalah berkaitan 

dengan KPK dan FPB 

 

Menyelesaikan 

masalah menggunakan 

KPK dan FPB 

3. Memahami dan 

menggunakan faktor 

dan kelipatan dalam 

pemecahan masalah 

3.1. Menentukan besar sudut dengan 

satuan tidak baku dan satuan 

derajat 

Menentukan besar 

sudut 

3.2. Menentukan hubungan 

antarsatuan waktu, antarsatuan 

Kesetaraan hubungan 

antarsatuan 
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panjang, dan antarsatuan berat 

3.3. Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan satuan waktu, 

panjang, dan berat 

Pemecahan masalah 

panjang, berat, dan 

waktu 

3.4. Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan satuan kuantitas 

Pemecahan masalah 

kuantitas 

4. Bangun Datar 4.1. Menentukan keliling dan luas 

jajargenjang dan segitiga 

 

Keliling dan luas 

segitiga 

4.2. Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan keliling dan luas 

jajargenjang dan segitiga 

 

Pemecahan masalah 

keliling dan luas 

5. Menjumlahkan dan 

mengurangkan 

bilangan bulat 

5.1.  Mengurutkan bilangan bulat 

 

 

Mengurutkan bilangan 

bulat 

 

Penjumlahan bilangan 

bulat 

5.2. Menjumlahkan bilangan bulat 

 

5.3. Mengurangkan bilangan bulat 

 

 Pengurangan bilangan 

bulat 

 

5.4. Melakukan operasi hitung 

campuran 

 

Operasi hitung 

campuran 

6. Menggunakan 

pecahan dalam 

pemecahan masalah  

6.1. Menjelaskan arti pecahan dan 

urutannya 

Arti pecahan dan 

urutannya 

 

6.2.Menyederhanakan berbagai 

bentuk pecahan 

 

Pecahan senilai  

 

 

6.3.Menjumlahkan pecahan 
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 Penjumlahan pacahan 

decimal 

6.4. Mengurangkan pecahan 

 

Pengurangan pecahan 

decimal 

6.5.Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan pecahan 

Memecahkan masalah 

sehari-hari yang 

berkaitan pecahan 

decimal 

7. Menggunakan 

lambang bilangan 

Romawi 

7.1. Mengenal lambang bilangan 

Romawi 

Lambang Bilangan 

Romawi 

 

7.2.Menyatakan bilangan cacah 

sebagai bilangan Romawi dan 

sebaliknya 

Lambang bilangan 

Romawi = Bilangan 

Cacah 

8. Memahami sifat 

bangun ruang 

sederhana dan 

hubungan antar 

bangun  datar 

8.1.  Menentukan sifat-sifat bangun 

ruang sederhana  

Geometri 

8.2. Menentukan jaring-jaring balok 

dan kubus 

8.3.  Mengidentifikasi benda-benda 

dan bangun datar simetris 

8.4.  Menentukan hasil pencerminan 

suatu bangun datar 

 

Pada penelitian kelas 4 SD ini, SK dan KD nya adalah :  

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR MATERI POKOK 

8. Memahami sifat bangun 

ruang sederhana dan 

hubungan antar bangun  

datar 

8.1 Menentukan sifat-sifat bangun 

ruang sederhana 

8.2 Menentukan jaring-jaring balok 

dan kubus 

Geometri 
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2.1.4 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

  Menurut Suprijono (2009:54), pembelajaran kooperatif adalah konsep 

yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk 

yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Secara umum 

pembelajaran kooperatif dianggap lebih diarahkan oleh guru, dimana guru 

menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan 

informasi yang dirancang untuk membantu siswa menyelesaikan masalah yang 

dimaksud. 

 Dalam Uno & Mohamad (2011:120), Shlomo Sharan mengilhami peminat 

model pembelajaran kooperatif untuk membuat setting kelas dan proses 

pembelajaranyang memenuhi tiga kondisi, yaitu (a) adanya kontak langsung, (b) 

sama-sama berperan serta dalam kerja kelompok, dan (c) adanya persetujuan 

antar-anggota dalam kelompok tentang setting kooperatif tersebut. 

 Hal yang penting dalam model pembelajaran kooperatif adalah bahwa 

siswa dapat belajar dengan cara bekerja sama dengan teman. Bahwa teman yang 

lebih mampu dapat menolong teman yang lemah. Setiap anggota kelompok tetap 

memberi sumbangan pada prestasi kelompok. Para siswa juga mendapat 

kesempatan untuk bersosialisasi. (Uno & Mohamad, 2011:120) 

 Suprijono (2009:84) memberikan contoh model-model dalam 

pembelajaran kooperatif yang sangat berguna untuk guru, yaitu: (1) Jigsaw. (2) 

Think Pair Share, (3) Number Head Together, (4) Group Investigation, (5) Two 

stay Twitray, (6) Make a match, (7) Inside outside circle, (8) Bambo dancing, (9) 

Point counter point, (10 The Power of two, (11) Listening team. 

 Berbagai model pembelajaran kooperatif diatas peneliti memilih dalam 

penelitian menggunakan Number Head Together (NHT)  untuk meningkatkan 

hasil dan minat belajar IPA pada siswa kelas V. 

 Berikut ini daftar beberapa model pembelajaran kooperatif yang efektif 

berdasarkan Faiq, Muhammad ( 2012 ) : 
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1. TAI (Team Assisted Individualization atau Team Accelerated Instruction) 

Tipe model pembelajaran kooperatif yang satu ini sebenarnya adalah 

penggabungan dari pembelajaran kooperatif dengan pembelajaran individual. 

Pada model pembelajaran kooperatif tipe TAI, siswa mengikuti tingkatan yang 

bersifat individual berdasarkan tes penempatan, dan kemudian dapat maju ke 

tahapan selanjutnya berdasarkan tingkat kecepatannya belajar. Jadi, setiap anggota 

kelompok sebenarnya belajar unit-unit materi pelajaran yang berbeda. Rekan 

sekelompok akan memeriksa hasil pekerjaan rekan sekelompok lainnya dan 

memberikan bantuan jika diperlukan. Tes kemudian diberikan diakhir unit tanpa 

bantuan teman sekelompoknya dan diberikan skor. Lalu setiap minggu guru akan 

menjumlahkan total unit materi yang diselesaikan suatu kelompok dan 

memberikan sertifikat atau penghargaan bila mereka berhasil melampaui kriteria 

yang telah ditetapkan, dan beberapa poin tambahan untuk kelompok yang 

anggotanya mendapat nilai sempurna. Kelebihan model pembelajaran kooperatif 

tipe TAI ini adalah karena siswa bertanggungjawab untuk memeriksa pekerjaan 

rekannya yang lain, maka guru mempunyai waktu yang lebih banyak untuk 

membantu kelompok-kelompok kecil yang menemuai banyak hambatan dalam 

belajar yang merupakan kumpulan dari anggota-anggota kelompok yang berada 

pada tingkatan unit materi pelajaran yang sama. Banyak penelitian melaporkan 

bahwa model pembelajaran kooperatif tipe TAI ini sangat efektif untuk digunakan 

dalam pembelajaran. 

2. STAD (Student Teams Achievement Division)  

Pada model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini siswa dikelompokkan 

ke dalam kelompok kecil yang disebut tim. Kemudian seluruh kelas diberikan 

presentasi materi pelajaran. Siswa kemudian diberikan tes. Nilai-nilai individu 

digabungkan menjadi nilai tim. Pada model pembelajaran kooperatif tipe ini 

walaupun siswa dites secara individual, siswa tetap dipacu untuk bekerja sama 

untuk meningkatkan kinerja dan prestasi timnya. Bila pertama kali digunakan di 

kelas anda, maka ada baiknya guru terlebih dahulu memperkenalkan model 

pembelajaran kooperatif STAD ini kepada siswa.   

 

http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/2013/02/model-pembelajaran-kooperatif-tipe-TAI.html
http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/2012/02/laporan-penelitian-penerapan-model.html
http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/2012/02/laporan-penelitian-penerapan-model.html
http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/2012/02/laporan-penelitian-penerapan-model.html
http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/2012/05/pembelajaran-kooperatif-tipe-stad-cara.html
http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/2012/05/pembelajaran-kooperatif-tipe-stad-cara.html
http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/2012/05/pembelajaran-kooperatif-tipe-stad-cara.html
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3. Round Table atau Rally Table 

Untuk menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Round table atau 

Rally Table ini guru dapat memberikan sebuah kategori tertentu kepada siswa 

(misalnya kata-kata yang dimulai dengan huruf “s”). Selanjutnya mintalah siswa 

bergantian menuliskan satu kata secara bergiliran.  

4. Jigsaw 

Jigsaw pertama kali dikembangkan dan diujicobakan oleh Elliot Aronson 

dan teman-teman di Universitas Texas, dan kemudian diadaptasi oleh Slavin dan 

teman-teman di Universitas John Hopkins (Arends, 2001). Tujuan diciptakannya 

tipe model pembelajaran kooperatif Jigsaw ini adalah untuk meningkatkan rasa 

tanggungjawab siswa terhadap belajarnya sendiri dan juga belajar anggota 

kelompoknya yang lain. Mereka diminta mempelajari materi yang akan menjadi 

tanggungjawabnya, karena selain untuk dirinya, ia juga harus mengajarkan materi 

itu kepada anggota kelompoknya yang lain. Pada model pembelajaran kooperatif 

tipe Jigsaw ini ketergantungan antara siswa sangat tinggi. Setiap siswa dalam 

model pembelajaran kooperatif ini adalah anggota dari dua kelompok, yaitu (1) 

kelompok asal (home group) dan (2) kelompok ahli (expert group). Kelompok 

asal dibentuk dengan anggota yang heterogen. Di kelompok asal ini mereka akan 

membagi tugas untuk mempelajari suatu topik. Setelah semua anggota kelompok 

asal memperoleh tugas masing-masing, mereka akan meninggalkan kelompok 

asal untuk membentuk kelompok ahli. Kelompok ahli adalah kelompok yang 

terbentuk dari anggota-anggota kelompok yang mempunyai tugas mempelajari 

sebuah topik yang sama (berdasarkan kesepakatan mereka di kelompok asal). 

Setelah mempelajari topik tersebut di kelompok ahli, mereka akan kembali ke 

kelompok asal mereka masing-masing dan saling mengajarkan topik yang 

menjadi tanggungjawab mereka ke anggota kelompok lainnya secara bergantian. 

Guru perlu memahami bagaimana model pembelajaran Jigsaw ini dilaksanakan, 

begitu juga siswa  

 

 

http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/2013/01/kooperatif-jigsaw.html
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5. Tim Jigsaw 

Untuk menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, tugaskan 

setiap siswa pada setiap kelompok untuk mempelajari seperempat halaman dari 

bacaan atau teks pada mata pelajaran apa saja (misalnya IPS), atau seperempat 

bagian dari sebuah topik yang harus mereka pelajari atau ingat. Setelah setiap 

siswa tadi menyelesaikan pembelajarannya dan kemudian saling mengajarkan 

(menjelaskan) tentang materi yang menjadi tugasnya atau saling bekerjasama 

untuk membentuk sebuah kesatuan materi yang utuh saat mereka menyelesaikan 

sebuah tugas atau teka-teki.  

6. Jigsaw II 

Tipe model pembelajaran kooperatif yang satu ini adalah modifikasi dari 

tipe Jigsaw. Jigsaw II dikembangkan oleh Robert Slavin pada tahun 1980 di mana 

semua anggota kelompok asal mempelajari satu topik yang sama, hanya saja 

masing-masing anggota difokuskan untuk mendalami bagian-bagian tertentu dari 

topik itu. Setiap anggota kelompok asal harus menjadi ahli dalam bagian topik 

yang mereka dalami. Seperti Jigsaw, di tipe Jigsaw II ini mereka juga harus 

mengajarkan keahliannya pada anggota kelompok asalnya yang lain secara 

bergantian.  

7. Reverse Jigsaw (Kebalikan Jigsaw) 

Tipe model pembelajaran kooperatif ini dikembangkan oleh Timothy 

Hedeen (2003). Perbedaanya dengan tipe Jigsaw adalah, bila pada model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw anggota kelompok ahli hanya mengajarkan 

keahliannya kepada anggota kelompok asal, maka pada model pembelajaran 

kooperatif reverse jigsaw ini, siswa-siswa dari kelompok ahli mengajarkan 

keahlian mereka (materi yang mereka pelajari atau dalami) kepada seluruh kelas.  

8. NHT (Numbered Heads Together)  

Pada model pembelajaran kooperatif tipe NHT,siswa dimita untuk membuat 

nomoar diri mereka dalam kelompoknya, mulai dari 1 sampai 4. Ajukan sebuah 

pertanyaan dan beri batasan waktu tertentu untuk menjawabnya. Siswa yang 

mengangkat tangan dan jika dapat menjawab sebuah pertanyaan dari guru 

tersebut. Guru menyebut suatu angka (antara 1 sampai 4) dan meminta seluruh 
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siswa dari semua kelompok dengan nomor tersebut menjawab pertanyaan tadi. 

Guru menandai siswa-siswa yang menjawab benar dan memperkaya pemahaman 

siswa tentang jawaban pertanyaan itu melalui diskusi.  

9. TGT (Team Game Tournament) 

Model pembelajaran kooperatif tipe TGT mirip dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD, tetapi bedanya hanya pada kuis yang digantikan dengan 

turnamen mingguan (Slavin, 1994). Pada model pembelajaran kooperatif ini, 

siswa-siswa saling berkompetisi dengan siswa dari kelompok lain agar dapat 

memberikan kontribusi poin bagi kelompoknya. Suatu prosedur tertentu 

digunakan untuk membuat permainan atau turnamen berjalan secara adil. 

Penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe TGT terbukti 

efektif meningkatkan hasil belajar siswa. 

10. Three-Step Interview (Wawancara Tiga Langkah) 

Pada model pembelajaran kooperatif tipe three-step interview (disebut juga 

three problem-solving) dilakukan 3 langkah untuk memecahkan masalah. Pada 

langkah pertama guru menyampaikan isu yang dapat memunculkan beragam 

opini, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada seluruh 

siswa di kelas. Langkah kedua, siswa secara berpasangan bermain peran sebagai 

pewawancara dan orang yang diwawancarai. Kemudian, di langkah yang ketiga, 

setelah wawancara pertama dilakukan maka pasangan bertukar peran: 

pewawancara berperan sebagai orang yang diwawancarai dan sebaliknya orang 

yang tadi mewawancarai menjadi orang yang diwawancarai. Setelah semua 

pasangan telah bertukar peran, selanjutnya setiap pasangan dapat membagikan 

atau mempresentasikan hasil wawancara mereka kepada seluruh kelas secara 

bergiliran. Tipe model pembelajaran kooperatif ini (three-step interview) ini 

efektif untuk mengajarkan siswa problem solving (pemecahan masalah).  

11. Three-Minute Review (Review Tiga Langkah) 

Model pembelajaran kooperatif tipe three-step review efektif untuk 

digunakan saat guru berhenti pada saat-saat tertentu selama sebuah diskusi atau 

presentasi berlangsung, dan mengajak siswa mereviu apa yang telah mereka 

ungkapkan saat diskusi di dalam kelompok mereka. Siswa-siswa dalam 

http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/2012/02/laporan-penelitian-pembelajaran.html
http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/2012/02/laporan-penelitian-pembelajaran.html
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kelompok-kelompok itu dapat bertanya untuk mengklarifikasi kepada anggota 

lainnya atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anggota lain. Misalnya setelah 

diskusi tentang proses-proses kompleks yang terjadi di dalam tubuh manusia 

misalnya pencernaan makanan, siswa dapat membentuk kelompok-kelompok dan 

mereviu proses diskusi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk 

mengklarifikasi. 

12. GI (Group Investigasi) 

Model pembelajaran kooperatif tipe group investigasi telah banyak dibahas 

pada blog ptk dan model pembelajaran ini. Silakan baca tentang model 

pembelajaran kooperatif group investigasi: 

 Tinjauan tentang model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigasi  

 Efektivitas kelompok kooperatif pada tipe GI ini juga perlu untuk dievaluasi  

 Evaluasi proses inkuiri yang dilakukan siswa saat model pembelajaran 

kooperatif tipe group investigasi 

 Sintaks model pembelajaran kooperatif tipe GI  

 langkah-langkah desain model dan implementasinya di kelas  

13. Go Around (Berputar) 

Model pembelajaran kooperatif tipe go around sebenarnya adalah variasi 

dari model pembelajaran kooperatif tipe group investigasi. Baca lebih lanjut 

tentang langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran kooperatif Go Around  

14. Reciprocal Teaching (Pengajaran Timbal Balik) 

Model pembelajaran kooperatif tipe reciprocal teaching (pengajaran timbal 

balik) dikembangkan oleh Brown & Paliscar (1982). Pengajaran timbal balik atau 

reciprocal teaching ini juga merupakan sebuah model pembelajaran kooperatif 

yang meminta siswa untuk membentuk pasangan-pasangan saat berpartisipasi 

dalam sebuah dialog (percakapan atau diskusi) mengenai sebuah teks (bahan 

bacaan). Setiap anggota pasangan akanbergantian membaca teks dan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan, menerima dan memperoleh umpan balik (feedback). 

Model pembelajaran tipe reciprocal teaching ini memungkinkan siswa untuk 

melatih dan menggunakan teknik-teknik metakognitif seperti mengklarifikasi, 

bertanya, memprediksi, dan menyimpulkan. Model pembelajaran kooperatif tipe 

http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/2009/03/model-pembelajaran-kooperatif-tipe.html
http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/2012/08/efektivitas-kelompok-pada-model.html
http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/2012/08/model-pembelajaran-kooperatif-group.html
http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/2012/08/model-pembelajaran-kooperatif-group.html
http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/2012/08/sintaks-model-pembelajaran-kooperatif.html
http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/2009/03/model-pembelajaran-kooperatif-tipe_01.html
http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/2009/03/model-pembelajaran-kooperatif-tipe_03.html
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reciprocal teaching ini dikembangkan atas dasar bahwa siswa dapat belajar secara 

efektif dari siswa lainnya. Baca artikel yang lebih rinci tentang model 

pembelajaran kooperatif tipe reciprocal teaching (pengajaran timbal balik). 

15. CIRC (Cooperative Integrated Reading Composition) 

Model pembelajaran kooperatif tipe CIRC (cooperative integrated reading 

composition) adalah sebuah model pembelajaran yang sengaja dirancang untuk 

mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan keterampilan-keterampilan 

berbahasa lainnya baik pada jenjang pendidikan tinggi maupun jenjang dasar. 

Pada tipe model pembelajaran kooperatif yang satu ini siswa tidak hanya 

mendapat kesempatan belajar melalui presentasi langsung oleh guru tentang 

keterampilan membaca dan menulis, tetapi juga teknik menulis sebuah komposisi 

(naskah). CIRC dikembangkan untuk menyokong pendekatan pembelajaran 

tradisional pada mata pelajaran bahasa yang disebut “kelompok membaca berbasis 

keterampilan”. Pada model pembelajaran CIRC ini siswa berpasang-pasangan di 

dalam kelompoknya. Ketika guru sedang membantu sebuah kelompok-membaca 

(reading group), pasangan-pasangan saling mengajari satu sama lain bagaimana 

“membaca-bermakna” dan keterampilan menulis melalui teknik reciprocal (timbal 

balik). Mereka diminta untuk saling bantu untuk menunjukkan aktivitas 

pengembangan keterampilan dasar berbahasa (misalnya membaca bersuara (oral 

reading), menebak konteks bacaan, mengemukakan pertanyaan terkait bacaan, 

menyimpulkan, meringkas, menulis sebuah komposisi berdasarkan sebuah cerita, 

hingga merevisi sebuah komposisi). Setelah itu, buku kumpulan komposisi hasil 

kelompok dipublikasikan pada akhir proses pembelajaran. Semua kelompok (tim) 

kemudian diberikan penghargaan atas upaya mereka dalam belajar dan 

menyelesaikan tugas membaca dan menulis. 

16. The Williams 

Tipe model pembelajaran kooperatif The Williams mengajak siswa 

melakukan kolaborasi untuk menjawab sebuah pertanyaan besar yang merupakan 

sebuah tujuan pembelajaran. Pada model pembelajaran ini siswa dikelompok-

kelompoknya secara heterogen seperti pada tipe STAD. Kemudian setiap 

kelompok diberikan pertanyaan yang berbeda-beda dengan tujuan untuk 

http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/2012/02/pengajaran-timbal-balik-reciprocal.html
http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/2012/02/pengajaran-timbal-balik-reciprocal.html
http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/2012/02/pengajaran-timbal-balik-reciprocal.html
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meningkatkan kemampuan kognitif yang memungkinkan siswa dapat mencapai 

tujuan pembelajaran tersebut.  

 

17. TPS (Think Pairs Share) 

Model pembelajaran kooperatif tipe TPS (think pairs share) mulanya 

dikembangkan oleh Frank T. Lyman (1981). Tipe model pembelajaran kooperatif 

ini memungkinkan setiap anggota pasangan siswa untuk berkontemplasi terhadap 

sebuah pertanyaan yang diajukan. Setelah diberikan waktu yang cukup mereka 

selanjutnya diminta untuk mendiskusikan apa yang telah mereka pikirkan tadi 

(hasil kontemplasi) dengan pasangannya masing-masing. Setelah diskusi dengan 

pasangan selesai, guru kemudian mengumpulkan tanggapan atau jawaban atas 

pertanyaan yang telah diajukan tersebut dari seluruh kelas.  

18. TPC (Think Pairs Check) 

Model pembelajaran kooperatif tipe think pairs-check adalah modifikasi 

dari tipe think pairs share, di mana penekanan pembelajaran ada pada saat mereka 

diminta untuk saling cek jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaan guru saat 

berada dalam pasangan. 

19. TPW (Think Pairs Write) 

Tipe model pembelajaran kooperatif TPW (Think Pairs Write) juga 

merupakan variasi dari model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think Pairs 

Share). Penekanan model pembelajaran kooperatif tipe ini adalah setelah mereka 

berpasangan, mereka diminta untuk menuliskan jawaban atau tanggapan 

terhadappertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Model pembelajaran 

kooperatif tipe TPW ini sangat cocok untuk pelajaran menulis. 

20. Tea Party (Pesta Minum Teh) 

Pada model pembelajaran kooperatif tipe tea party, siswa membentuk dua 

lingkaran konsentris atau dua barisan di mana siswa saling berhadapan satu sama 

lain. Guru mengajukan sebuah pertanyaan (pada bidang mata pelajaran apa saja) 

dan kemudian siswa mendiskusikan jawabannya dengan siswa yang berhadapanan 

dengannya. Setelah satu menit, baris terluar atau lingkaran terluar bergerak searah 

jarum jamsehingga akan berhadapan dengan pasangan yang baru. Guru kemudian 
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mengajukan pertanyaan kedua untuk mereka diskusikan. Langkah-langkah seperti 

ini terus dilanjutkan hingga guru selesai mengajukan 5 atau lebih pertanyaan 

untuk didiskusikan. Untuk sedikit variasi dapat pula  siswa diminta menuliskan 

pertanyaan-pertanyaan pada kartu-kartu untuk catatan nanti bila diadakan tes.  

21. Write Around (Menulis Berputar) 

Model pembelajaran kooperatif tipe write around ini cocok digunakan untuk 

menulis kreatif atau untuk menulis simpulan. Pertama-tama guru memberikan 

sebuah kalimat pembuka (contohnya: Bila kamu akan berulang tahun, maka kamu 

akan meminta hadiah berupa...). Mintalah semua siswa dalam setiap kelompok 

untuk menyelesaikan kalimat tersebut. Selanjutnya mereka ia menyerahkan kertas 

berisi tulisannya tersebut ke sebelah kanan, dan membaca kertas lain yang mereka 

terima setelah diserahkan oleh kelompok lain, kemudian menambahkan satu 

kalimat lagi. Setelah beberapa kali putaran, maka akan diperoleh 4 buah cerita 

atau tulisan (bila di kelas dibentuk 4 kelompok). Selanjutnya beri waktu bagi 

mereka untuk membuat sebuah kesimpulan dan atau mengedit bagian-bagian 

tertentu, kemudian membagi cerita atau simpulan itu dengan seluruh kelas. Write 

around adalah modifikasi dari model pembelajaran kooperatif go around. 

22. Round Robin Brainstorming atau Rally Robin 

Contoh pelaksanaan model pembelajaran kooperatif Round Robin 

Brainstorming misalnya : berikan sebuah kategori (misalnya “nama-nama sungai 

di Indonesia) untuk didiskusikan. Mintalah siswa bergantian untuk menyebutkan 

item-item yang termasuk ke dalam kategori tersebut.  

23. LT (Learnig Together) 

Orang yang pertama kali mengembangkan jenis model pembelajaran 

kooperatif tipe Learning Together (Belajar Bersama) ini adalah David johnson 

dan Roger Johnson di Universitas Minnesota pada tahun 1999. Pada model 

pembelajaran kooperatif tipe Learning Together, siswa dibentuk oleh 4 – 5 orang 

siswa yang heterogen untuk mengerjakan sebuah lembar tugas. Setiap kelompok 

hanya diberikan satu lembar kerja. Mereka kemudian diberikan pujian dan 

penghargaan berdasarkan hasil kerja kelompok. Pada model pembelajaran 

Kooperatif dengan variasi seperti Learning Together ini, setiap kelompok 
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diarahkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk membangun kekompakan 

kelompok terlebih dahulu dan diskusi tentang bagaimana sebaiknya mereka 

bekerjasama dalam kelompok.  

24. Student Team Learning (STL - Kelompok Belajar Siswa)  

Model pembelajaran kooperatif tipe student team learning ini 

dikembangkan di John Hopkins University – Amerika Serikat. Lebih dari separuh 

penelitian tentang pembelajaran kooperatif di sana menggunakan student team 

learning. Pada dasarnya model pembelajaran kooperatif yang satu ini sama saja 

dengan model pembelajaran kooperatif yang lain yaitu adanya ide dasar bahwa 

siswa harus bekerjasama dan turut bertanggungjawab terhadap pembelajaran 

siswa lainnya yang merupakan anggota kelompoknya. Pada tipe STL ini 

penekanannya adalah bahwa setiap kelompok harus belajar sebagai sebuah tim. 

Ada 3 konsep sentral pada model pembelajaran kooperatif tipe STL ini, yaitu: (1) 

penghargaan terhadap kelompok; (2) akuntabilitas individual; (3) kesempatan 

yang sama untuk memperoleh kesuksesan. Pada sebuah kelas yang menerapkan 

model pembelajaran ini, setiap kelompok dapat memperoleh penghargaan apabila 

mereka berhasil melampaui ktiteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Akuntabilitas individual bermakna bahwa kesuksesan sebuah kelompok 

bergantung pada pembelajaran yang dilakukan oleh setiap individu anggotanya. 

Pada model pembelajaran tipe STL, setiap siswa baik dari kelompok atas, 

menengah, atau bawah dapat memberikan kontribusi yang sama bagi kesuksesan 

kelompoknya, karena skor mereka dihitung berdasarkan skor peningkatan dari 

pembelajaran mereka sebelumnya. 

25. Two Stay Two Stray 

Model pembelajaran kooperatif two stay two stray ini sebenarnya dapat 

dibuat variasinya, yaitu berkaitan dengan jumlah siswa yang tinggal di 

kelompoknya dan yang berpencar ke kelompok lain. Misalnya: (1) one stay three 

stray (satu tinggal tiga berpencar); dan (2) three stay one stray (tiga tinggal satu 

berpencar). Model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray 

dikembangkan pertama kali oleh Spencer Kagan (1990). Dengan struktur 

kelompok kooperatif seperti tipe two stay two stray ini dapat memberikan 

http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/2013/03/model-pembelajaran-kooperatif-two-stay-two-stray.html
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kesempatan kepada tiap kelompok untuk saling berbagi informasi dengan 

kelompok-kelompok lain. 

Dari 25 macam model kooperatif yang dijelaskan diatas penulis memilih 

tipe NHT untuk melakukan penelitian karena tipe NHT penulis anggap cocok 

untuk materi yang akan dipelajari yaitu Bilangan Pecahan karena tipe ini dapat 

merangsang minat belajar siswa dan tentunya apabila minat belajar naik maka 

hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri Blotongan 01 dapat meningkat sehingga 

target sekolah untuk semua siswa dapat tuntas KKM nya dapat terpenuhi. 

Terdapat 6 langkah utama atau tahapan didalam pelajaran menggunakan 

model kooperatif seperti pada tabel berikut: 

Tabel 2.2 

Langkah-langkah Model Kooperatif 

Fase Tingkah laku 

Fase-1 

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

Fase -2 

Menyajikan informasi 

Fase -3  

Mengorganisasikan siswa 

kedalam kelompok-kelompok 

belajar. 

Fase -4 

Membimbing kelompok bekerja 

dan belajar 

Fase-5  

Evaluasi 

 

Fase-6 

Memberikan penghargaan 

Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran 

yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut 

dan memotivasi siswa belajar 

Guru menyajikan informasi kepada siswa 

dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan 

bacaan. 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana 

caranya membentuk kelompok belajar dan 

membantu setiap kelompok agar melakukan 

transisi secara efisien. 

Guru membimbing kelompok-kelompok 

belajar pada saat mereka mengerjakan tugas 

mereka. 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang 

materi yang telah dipelajari atau mesing-

masing kelompok mempersentasikan hasil 

kerjanya. 
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Guru mencari cara-cara untuk menghargai 

baik upaya maupun hasil belajar individu dan 

kelompok. 

 

2.1.5. Pengertian Numbered Heads Together( NHT ) 

  Menurut Trianto (2007:62), Number Head Together (NHT) merupakan 

jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang mempengaruhi pola interaksi siswa 

dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional. Number Head Together 

(NHT) merupakan varian dari diskusi kelompok dengan ciri khas guru memberi 

nomor dan hanya menunjuk seorang siswa yang mewakili kelompoknya. 

 Menurut Slavin dalam Huda (2013:203), Number Head Together (NHT) 

yang dikembangkan oleh Russ Frank ini cocok untuk memastikan akuntabilitas 

individu dalam diskusi kelompok. 

 Tujuan dari Number Head Together (NHT) adalah memberi kesempatan 

kepada siswa untuk saling berbagi gagasan dan mempertimbangkan jawaban yang 

paling tepat. Selain untuk meningkatkan kerja sama siswa, NHT juga bisa 

diterapkan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan kelas. 

Langkah-langkah Pembelajaran Number Head Together 

 Adapun tahapan dalam pembelajaran Number Head Together (NHT) 

antara lain penomoran, mengajukan pertanyaan, berfikir bersama, dan menjawab 

pertanyaan (Suprijono, 2009). Pada SK. 8. Memahami sifat bangun ruang 

sederhana dan hubungan antar bangun  datar dan KD. 8.1 Menentukan sifat-sifat 

bangun ruang sederhana dan 8.2 Menentukan jaring-jaring balok dan kubus 

dengan materi Geometri. 

Tahap 1 - Penomoran (Numbering) 

 Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 

4 hingga 6 orang dan memberi mereka nomor sehingga tiap siswa dalam 

kelompok tersebut memiliki nomor berbeda. 
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Tahap 2 - Pengajuan Pertanyaan (Questioning) 

 Guru mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh tiap-tiap 

kelompok. Berikan kesempatan kepada tiap-tiap kelompok menemukan jawaban. 

Tahap 3 - Berpikir Bersama (Heads Together) 

Pada tahap ini tiap-tiap kelompok menyatukan kepalanya “Heads 

Together” berdiskusi memikirkan jawaban atas pertanyaan dari guru. 

Tahap 4 - Pemberian Jawaban (Answering) 

Guru memanggil siswa yang memiliki nomor yang sama dari tiap-tiap 

kelompok. Mereka diberi kesempatan memberi jawaban atas pertanyaan yang 

telah diterimanya dar guru. Hal itu dilakukan terus hingga semua siswa dengan 

nomor yang sama dari masing-masing kelompok mendapat giliran memaparkan 

jawaban atas pertanyaan dari guru. 

Adapun langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Number Head Together (NHT) adalah sebagai berikut: 

1. Pendahuluan 

Langkah 1 : Persiapan  

a. Guru melakukan apersepsi tentang materi yang akan dipelajari. 

b. Guru menjelaskan tentang model pembelajaran NHT. 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti 

Langkah 2 : Pelaksanaan Pembelajaran NHT 

Tahap 1: Penomoran 

a. Siswa dibagi kelompok yang telah dirancang oleh guru secara acak. 

b. Setiap siswa diberi kepala nomor dalam setiap kelompok oleh guru. 

Tahap 2: Mengajukan pertanyaan 

a. Siswa diberi pertanyaan yang diajukan oleh guru. 

Tahap 3: Berpikir Bersama 

a. Siswa berfikir bersama dan menyatukan pendapatnya terhadap jawaban 

pertanyaan yang diajukan oleh guru dan meyakinkan tiap anggota dalam 

kelompoknya mengetahui jawaban tersebut. 

Tahap 4: Menjawab Pertanyaan 
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a. Guru memanggil nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya sesuai 

melaporkan hasil diskusi atau mencoba menjawab pertanyaan sebagai 

perwakilan dari masing-masing kelompok. 

b. Guru mengamati hasil yang diperoleh masing-masing kelompok dan 

memberikan semangat bagi kelompok yang belum berhasil dengan baik. 

c. Guru memberikan soal latihan sebagai pemantapan terhadap hasil dari tugas 

yang diberikan guru. 

3. Kegiatan Akhir 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

b. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR. 

c. Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari kembali materi yang telah 

diajukan dan materi selanjutnya. 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran NHT merupakan model 

pembelajaran yang mengutamakan keaktifan siswa dalam pembelajaran dan 

melatih siswa dalam berinteraksi dengan siswa yang lainnya maupun dengan 

guru.   

 Menurut Hamdani, (2010 : 90) ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari 

tipe NHT, Kelebihan : 1) Setiap siswa menjadi siap semua, yang artinya dengan 

dipanggilnya nomor kepala secara acak oleh guru siswa akan menyiapkan 

jawaban. 2) Dapat melakukan diskusi dengan bersungguh-sungguh, artinya semua 

siswa akan melakukan diskusi secara sungguh-sungguh karena setiap siswa harus 

dapat mempertanggung jawabkan jawaban mereka ketika nomor kepala mereka 

dipanggil oleh guru. 3) Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang 

pandai, artinya siwa yang kurang pandai dalam kelompok dapat dibantu 

menjawab pertanyaan oleh siswa yang pandai. 

Sedangkan kelemahan 1) Kemungkinan nomor yang dipanggil kembali 

oleh guru, 2) Tidak semua anggota kelompok yang dipanggil oleh guru. Untuk 

mengatasi kelemahan tersebut guru berusaha untuk memanggil secara acak namun 

tidak memaanggil kembali nomor yang telah dipanggil, dengan cara dicatat nomor 

yang telah maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.  
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Untuk melaksanakan pembelajaran NHT agar optimal peran seorang guru 

sangat diperlukan, sebagai pengawas dan pembimbing. Guru harus aktif 

mengawasi diskusi kelompok siswanya agar guru tidak membiarkan hanya satu 

siswa yang mengerjakan tugas dari guru. Guru harus membimbing siswa agar 

diskusi dapat berjalan dengan efektif. 

2.2. Penelitian Yang Relevan 

2.2.1. SD N 1 Wajakkidul Kabupaten Tulungagung 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yeni Farida (2011) yang 

berjudul  “Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui Model NHT 

(Numberred Heads Together) pada Siswa Kelas V SD N 1 Wajakkidul Kabupaten 

Tulungagung” disimpulkan bahwa hasil belajar matematika Siswa Kelas V SD N 

1 Wajakkidul Kabupaten Tulungagung dapat meningkat dengan menerapkan 

model kooperatif tipe Numbered Heads Together. 

Berdasarkan hasil penelitian, presentase nilai kemampuan guru dalam 

menggunakan model NHT (Numberred Heads Together) pada siklus I adalah 

83,35%, sedangkan pada siklus II 90,75%. Pada siklus I nilai rata-rata kegiatan 

siswa adalah 75,9 dan pada siklus II adalah 88. Hasil belajar siswa dari tahap pra 

tindakan hingga pelaksanaan siklus II telah meningkat. Pada tahap pra tindakan 

ketuntasan hasil belajar siswa adalah 35,3%. Untuk pembelajaran siklus I hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran siklus I yang dilakukan peneliti, ketuntasan 

belajar siswa adalah 70,6%. Pada pembelajaran siklus I mengalami peningkatan 

dari pra tindakan. Pada pembelajaran siklus II, ketuntasan belajar siswa adalah 

94,1%. Pada pembelajaran siklus II mengalami peningkatan dari siklus I sebesar 

23,5%. 

2.2.2. SDN Jimbe 03 Kabupaten Blitar 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yayuk Sri Rahayu 

(2011) yang berjudul  “Peningkatan Hasil Belajar Bilangan Pecahan melalui 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together (NHT) pada 

Siswa Kelas IV SDN Jimbe 03 Kabupaten Blitar” disimpulkan bahwa Hasil 

Belajar Bilangan Pecahan Siswa Kelas IV SDN Jimbe 03 Kabupaten Blitar dapat 

meningkat dengan menerapkan model kooperatif tipe Numbered Heads Together. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan proses dan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran matematika materi bilangan pecahan. Hal tersebut 

dapat dilihat pada peningkatan proses belajar siswa pada siklus I yaitu 66% dan 

meningkat pada siklus II menjadi 92%, dan pada hasil belajar yaitu diperoleh rata-

rata presentase ketuntasan belajar siswa pada pra siklus yaitu 29% dan meningkat 

menjadi 63% pada siklus I, dan pada siklus II jumlah ini terus meningkat menjadi 

87%. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa materi bilangan pecahan. Dengan demikian, hendaknya guru dapat 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT agar pembelajaran 

Matematika khususnya materi bilangan pecahan yang dilakukan dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Sehubungan hal tersebut maka 

mendorong penulis untuk melakukan penelitian menggunakan tipe NHT agar 

hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri Blotongan 01 juga meningkat. 

 

2.3. Kerangka Berpikir 

Proses belajar mengajar merupakan suatu bentuk komunikasi yaitu 

komunikasi antara siswa dengan guru. Di dalam komunikasi tersebut terdapat 

pengalihan pengetahuan, keterampilan ataupun sikap dan nilai dari guru kepada 

siswa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Siswa dipandang sebagai titik pusat terjadinya proses belajar. Guru lebih 

berperan sebagai fasilitator dan motivator belajarnya siswa, membantu dan 

memberikan kemudahan agar siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuannya sehingga terjadi suatu interaksi aktif. 

Dalam proses belajar mengajar demikian agar membuahkan hasil sebagaimana 

diharapkan, maka kedua belah pihak baik siswa maupun guru perlu memiliki 

sikap, kemampuan, dan keterampilan yang mendukung proses  belajar mengajar 

untuk mencapai tujuan tertentu. 
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Dalam pembelajaran matematika guru masih menggunakan pendekatan 

pembelajaran konvensional dan metode ceramah. Pada umumnya guru memulai 

pembelajaran langsung pada pemaparan materi, kemudian pemberian contoh, dan 

selanjutnya mengevaluasi siswa melalui latihan soal. Guru dalam mengajar masih 

monoton dan belum menggunakan pendekatan pembelajaran yang inovatif. 

Sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang kurang menyenangkan dan 

kurang menarik bagi siswa. Hal tersebut menyebabkan siswa pasif dan mudah 

bosan ketika proses pembelajaran berlangsung. Banyak siswa yang mencari 

kegiatan bermain sendiri. Akibatnya hasil belajar siswa pun kurang baik. 

Untuk memberikan ketertarikan dan suasana menyenangkan kepada 

siswa, maka salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan 

pendekatan kooperatif tipe NHT. Pendekatan kooperatif tipe NHT merupakan 

sebuah variasi diskusi kelompok yang ciri khasnya adalah guru hanya menunjuk 

seorang siswa yang mewakili kelompoknya tanpa memberitahu terlebih dahulu 

siapa yang akan mewakili kelompoknya tersebut. Sehingga cara ini menjamin 

keterlibatan total semua siswa dan upaya yang sangat baik untuk meningkatkan 

tanggung jawab individual dalam diskusi kelompok. Dengan adanya keterlibatan 

total semua siswa tentunya akan berdampak positif terhadap motivasi belajar 

siswa.  

Model kooperatif tipe Numbered Heads Together adalah salah satu model 

kooperatif yang memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk berpikir 

memecahkan suatu permasalahan. Dengan diterapkannya model kooperatif tipe 

Numbered Heads Together diharapkan hasil belajar siswa dapat ditingkatkan. 

Pada materi Bilangan Pecahan merupakan materi yang memerlukan 

keterampilan menganalisis. Siswa-siswa dalam kelompok yang sama saling 

bekerjasama untuk menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru, sehingga 

terjadi interaksi sosial antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang 

berkemampuan rendah. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

memiliki dampak positif terhadap siswa kelompok bawah maupun kelompok atas 

yang bekerja bersama dalam satu tim. Siswa kelompok bawah akan mendapat 

transfer pengetahuan dari siswa kelompok atas yang merupakan teman sebayanya 
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yang memiliki orientasi dan bahasa yang sama. Sedangkan siswa kelompok atas 

akan meningkat kemampuan akademiknya karena memberi pelayanan sebagai 

tutor membutuhkan pemikiran lebih mendalam tentang materi yang dijelaskan. 

 

Alur Kerangka Berpikir 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Alur Kerangka berfifkir menggunakan NHT  

 

2.4. Hipotesis Penelitian 

  Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka berpikir yang telah diuraikan, 

maka hipotesis dalam penelitian ini adalah jika diterapkan model kooperatif tipe 

Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

 Kegiatan pembelajaran 

guru cendenrung hanya 

menggunakan metode 

ceramah 

 Siswa bermain sendiri saat guru 

menjelaskan 

 Siswa terlihat bosan  

 Siswa mengantuk saat guru menjelaskan  

 Siswa memperhatikan  tetapi mereka 

tidak paham dengan penjelasan yang 

dilakukan oleh guru 

 Masih banyak siswa yang hasil belajarnya 

belum mencapi KKM yang ditetapkan 

oleh sekolah yaitu 60. 

 

Hasil belajar siswa 

masih rendah 

Menggunakan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Number Head Together 

(NHT) dengan langkah-langkah : 

1) Penomoran  

2) Pengajuan pertanyaan 

3) Berpikir Bersama 

4) Menjawab Pertanyaan 

 

 
Hasil belajar Matematika dengan menggunakan 

model pembelajaran Number Head Together ( NHT 

) siswa meningkat. 

Siklus 2 

Siklus 1 

Kondisi Awal 

Tindakan 

Kondisi Akhir 
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pembelajaran Matematika. Dan juga tipe pembelajaran NHT dapat menjadi tipe 

pembelajaran yang selalu diterapkan dalam proses pembelajaran Matematika. 


