
7 
 

BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
2.1 Kajian Teori  

Dalam kajian teori ini, akan dibahas mengenai variabel-variabel penelitian ini, antara 
lain efektivitas pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
Numbered Heads Together (NHT) dengan segala aspeknya, minat belajar dengan segala 
aspeknya, dan hasil belajar dengan segala aspeknya. Selain itu, akan dibahas pula mengenai 
hakikat pembalajaran matematika.  
2.1.1. Efektivitas Pembelajaran Matematika Menggunakan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe NHT 
 Efektivitas pembelajaran terkait dengan keefektifan suatu pembelajaran terhadap 
variabel yang akan diukur, yang dipengaruhi oleh variable perlakuan pembelajaran tersebut. 
Model pembelajaran terkait dengan segala aspek yang dipakai oleh seorang guru dalam 
membelajarkan siswa di kelas, termasuk dalam desain pembelajaran, perencanaan kegiatan, 
alat peraga/media pembelajaran, dan lain-lain yang menunjang kegiatan pembelajaran 
merupakan unsur-unsur dari model pembelajaran. Ketika guru melaksanakan pembelajaran di 
kelas, guru tersebut sebenarnya sedang mempraktekkan model pembelajaran. Contohnya 
dalam mempersiapkan pembelajaran, guru mempersiapkan lebih dahulu apa yang akan 
disampaikan pada siswa dengan menyusun persiapan mengajar atau rencana pembelajaran, 
yang sering disingkat dengan RPP. Suatu pembelajaran dapat efektif menggunakan berbagai 
variasi model pembelajaran yang akan diterapkan. Oleh sebab itu, peranan guru dalam 
mengembangkan model pembelajaran sangatlah penting untuk mencapai efektivitas suatu 
pembelajaran pada tujuan dan hasil yang diharapkan.  
Isjoni (2009:7) mengartikan model pembelajaran sebagai berikut:   

Model pembelajaran secara harfiah merupakan strategi pembelajaran yang digunakan 
guru untuk meningkatkan motivasi belajar, sikap belajar di kalangan siswa, mampu 
berpikir kritis, memiliki keterampilan sosial, dan pencapaian hasil pembelajaran yang 
lebih optimal.  
 



8 
 

 
 

Karena itulah perkembangan model pembelajaran dari waktu ke waktu terus mengalami 

perubahan. Model-model pembelajaran tradisional kini mulai ditingglkan berganti dengan 
model yang lebih modern.   
Suprijono (2009:45) mengemukakan “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”.  
Arends dalam Suprijono (2009:46) mengemukakan: 

Model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk di 
dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, 
lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas, sehingga model pembelajaran dapat 
didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam 
mengorganisasikan pemgalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar.  

  
 Berdasarkan beberapa pengertian model pembelajaran yang dikemukakan oleh ahli di 
atas, maka model pembelajaran dapat disimpulkan sebagai pola pembelajaran yang 
digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas dalam 
mengarahkan pengajar ke dalam desain pembelajaran yang  ingin diterapkan untuk membantu 
peserta didik memahami isi pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran tercapai.  
2.1.1.1 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) 
  Pembelajaran kooperatif merupakan pola pembelajaran yang mengutamakan adanya 
kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Para siswa 
dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dan diarahkan untuk mempelajari materi pelajaran 
yang telah ditentukan. Tujuan dibentuknya kelompok kooperatif adalah untuk memberikan 
kesempatan kepada siswa agar dapat terlibat secara aktif dalam proses berpikir dan dalam 
kegiatan-kegiatan belajar. Dalam hal ini sebagian besar aktifitas pembelajaran berpusat pada 
siswa, yakni mempelajari materi pelajaran serta berdiskusi untuk memecahkan masalah.  
  Model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa dalam 
memahami konsep-konsep yang sulit, termasuk konsep-konsep matematika yang sulit. Isjoni 
(2009:39) mengemukakan :  
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Dalam pembelajaran kooperatif meskipun mencakup beragam tujuan sosial, juga 
memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademis penting lainnya. Beberapa ahli 
berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep-
konsep sulit. Para pengembang model ini telah menunjukkan, model, struktur 
penghargaan kooperatif telah dapat meningkatkan nilai siswa pada belajar akademik 
dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar, pembelajaran 
kooperatif dapat memberi keuntungan, baik pada siswa kelompok bawah maupun 
kelompok atas yang bekerja sama menyelesaikan tugas-tugas akademik.  

  

  Pendapat Isjoni tersebut di atas menguatkan alasan peneliti melakukan penelitian 
tentang efektivitas pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran kooperatif. 
Atas pertimbangan bahwa peneliti masih pemula dalam melakukan penelitian, maka peneliti 
memilih tipe Numbered Heads Together (NHT) sebagai model pembelajaran yang akan 
dilakukan dalam penelitian. NHT merupakan tipe pembelajaran kooperatif yang di dalam 
metode pelaksanaannya adalah struktural dan sederhana sebagaimana dijelaskan dalam 
langkah-langkah pembelajaran NHT setelah ini. Selain itu, kajian hasil penelitian yang relevan 
membuat peneliti ingin membuktikan temuan-temuan sejenis yang sebelumnya sudah diteliti 
oleh peneliti terdahulu.  
 Dalam menerapkan pembelajaran yang kooperatif, siswa belajar bersama dalam 
kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 orang. Adapun karakteristik kelompok dalam 
pembelajaran kooperatif yang diharapkan adalah siswa yang sederajat tetapi heterogen dalam 
hal kemampuan, jenis kelamin, suku/ras, dan satu sama lain saling membantu, saling bertukar 
pendapat, sehingga persoalan dapat diselesaikan dengan kerjasama anggota kelompok. Pada 
akhirnya tujuan yang diharapkan dari pembelajaran kooperatif ini adalah bahwa setiap 
anggota kelompok dapat mencapai kemampuan belajar yang diharapkan.  
 Adapun keterampilan-keterampilan khusus yang diharapkan dimiliki siswa adalah 

menjadi pendengar aktif, terampil dalam menyampaikan ide/ gagasan kepada anggota 
kelompok yang lain, berdiskusi, menghargai pendapat orang lain, dan terampil dalam 
menyanggah pendapat teman lain dengan santun, serta terampil menyampaikan pikiran/ 
gagasan di depan semua temannya dalam diskusi kelas/ presentasi.   
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 Prinsip dasar pembelajaran kooperatif adalah mengemukakan pemikirannya, saling 

bertukar pendapat, saling bekerja sama dan saling membantu jika ada teman dalam 
kelompoknya yang mengalami kesulitan. Walaupun prinsip dasar pembelajaran kooperatif 
tidak berubah, ada beberapa variasi dari pembelajaran kooperatif tersebut.  Model 
pembelajaran kooperatif terdiri dari empat variasi yaitu: STAD (Student Teams Achievement 
Division), Jigsaw, IK (Investigasi Kelompok), dan pendekatan struktural. Pendekatan struktural 
terdiri dari dua tipe yaitu tipe Think Pair Share (TPS) dan tipe Numbered Heads Together 

(NHT).  

 Keempat variasi model pembelajaran kooperatif tersebut tidak jauh dari prinsip dasar 
pembelajaran kooperatif yaitu mengemukakan pemikirannya, saling bertukar pendapat, saling 
bekerja sama dan saling membantu jika ada teman dalam kelompoknya yang mengalami 
kesulitan. Dalam hal ini, peneliti memilih variasi pembelajaran kooperatif struktural tipe 
Numbered Heads Together (NHT). Peneliti tertarik dengan variasi model pembelajaran 
kooperatif tipe NHT tersebut atas alasan bahwa seluruh siswa harus diaktifkan untuk 
berpartisipasi dalam menelaah materi pembelajaran yang tercakup dalam suatu pelajaran 
dengan adanya penomoran yang mengikat siswa untuk bertanggung jawab dalam pelajaran. 
Dengan diberi penomoran, maka siswa akan merasa bertanggung jawab atas nomornya 
masing-masing dan mau tidak mau siswa tersebut harus aktif dalam pembelajaran dan 
memecahkan masalah yang dihadapinya. Ketika salah satu siswa dalam kelompok mengalami 
kesulitan, maka anggota kelompoknya dapat memberi bantuan kepada temannya yang 
membutuhkannya.  
 Numbered Head Together (NHT) atau dalam bahasa Indonesia Penomoran Berpikir 
Bersama adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 
mempengaruhi pola interaksi siswa, dan untuk menanamkan rasa tanggung jawab siswa 
dalam menelaah materi yang diajarkan. Menurut Anita Lie (2002 : 58) seturut dengan Isjoni 
(2009:68), mengemukakan bahwa Numbered Heads Together (NHT) adalah tekhnik 
pembelajaran dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-
ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu, tekhnik ini juga mendorong 
siswa untuk meningkatkan semangat kerja sama mereka. Tekhnik ini biasa digunakan dalam 
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semua mata pelajaran, dan untuk semua tingkatan usia anak didik. Sementara itu, Trianto 

(2007:62) mengemukakan:  
Penomoran berpikir bersama adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang 
dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap 
struktur kelas tradisional…untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi 
yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi 
pelajaran tersebut.  

  

 Ciri pembelajaran NHT ini adalah di mana guru akan mengajukan pertanyaan kepada 
seluruh kelas, yang kemudian akan diselesaikan bersama oleh siswa dalam kelompok-
kelompok kecil yang beranggotakan 3-5 orang, baru kemudian guru memanggil salah satu 
nomor siswa secara acak, dan siswa tersebut harus menjawab pertanyaan guru, terlepas dari 
jawaban benar atau salahnya. Numbered Heads Together (NHT) pertama kali dikembangkan 
oleh Spencer Kagan pada tahun 1993 dengan tujuan untuk melibatkan lebih banyak siswa 
dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman 
mereka terhadap isi pelajaran tersebut. Untuk mengecek pemahaman siswa tersebut tercakup 
dalam fase pembelajaran NHT, yakni fase dimana siswa dipanggil oleh guru secara acak 
berdasarkan nomor yang diinginkan, dan kemudian siswa yang ditunjukkan oleh guru 
mencoba menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Disitulah kesempatan guru 
mengecek pemahaman siswa terhadap isi pelajaran tersebut. Sehingga akan diketahui sejauh 
mana pemahaman siswa terhadap isi pelajaran.  
 Dalam pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT), yang pertama-
tama dilakukan adalah ciri utama dari NHT, dimana siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok 
kecil yang beranggota 3-5 orang. Kemudian kelompok-kelompok kecil yang sudah dibentuk 
tersebut masing-masing diarahkan untuk mempelajari materi pelajaran yang telah ditentukan. 

Tujuan dibentuknya kelompok kecil tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada 
seluruh siswa agar terlibat aktif dalam proses berpikir dan dalam kegiatan-kegiatan belajar. 
Mereka diikutsertakan dalam menelaah materi ajar yang tercakup dalam pembelajaran yang 
sedang dilakukan. Oleh sebab itu, aktifitas pembelajaran berpusat pada siswa, yakni 
mempelajari materi serta berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Secara lebih rinci, 
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pembelajaran dengan model NHT dapat dijabarkan  pada tabel 2.1 sebagai berikut (Trianto, 

2007: 63): 
 

Tabel 2.1 
Fase Pembelajaran NHT 

Fase Aktivitas 
Fase 1:  
Penomoran  

Siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 
3-5 orang. Setiap siswa dalam kelompok diberi nomor masing-masing 
antara 1-5 

Fase 2: 
Mengajukan 
pertanyaan  

Guru mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas. Pertanyaan 
dapat bervariasi dan dalam bentuk kalimat tanya atau dalam bentuk 
suatu arahan. Pertanyaan yang diberikan diambil dari materi pelajaran 
tertentu yang sedang di pelajari. 

Fase 3 : 
Berpikir bersama  

Siswa dalam kelompo-kelompok kecil tersebut berembuk untuk 
menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan itu, dan 
meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban tim.  

Fase 4 : 
Menjawab  

Guru memanggil salah satu nomor tertentu, kemudian siswa yang 
memiliki nomor yang dipanggil mengacungkan tangannya dan 
mencoba menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas.  

  
 Dari fase-fase tersebut di atas, maka dapat disimpulkan tekhnik pembelajaran NHT 
sebagai berikut (Anita Lie, 2002: 59) : 
1. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 3-5 orang.  
2. Guru memberikan pertanyaan/ tugas dan masing-masing kelopok mengerjakannya. 
3. Setiap kelompok menyatukan pikirannya dan 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.  
 Seturut dengan Anita Lie, dalam pembelajaran NHT terdapat langkah-langkah 
pembelajaran yang harus diperhatikan, antara lain:  
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1. Pembagian Kelompok  

 Langkah pertama yang dilakukan dalam  pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 
Together adalah terlebih dahulu guru membagi siswa kedalam kelompok-kelompok kecil yang 
heterogen secara kemampuan, jenis kelamin, ras, dan lain-lain. Kelompok kecil yang terbentuk 
terdiri dari 3-5 orang siswa.  
2. Penomoran  

 Penomoran merupakan ciri utama pembelajaran NHT. Penomoran dilakukan setelah 
pembagian kelompok yang beranggotakan 3-5 orang. Setelah terbentuk kelompok, setiap 
siswa dalam setiap kelompok diberi nomor masing-masing antara 1-5. Dengan demikian, 
setiap siswa dalam kelompok mempunyai nomor berbeda-beda, sesuai dengan jumlah siswa 
di dalam kelompok. 
3. Mengajukan pertanyaan  

Langkah ini dilakukan oleh guru dengan mengajukan sebuah pertanyaan kepada 
seluruh siswa dalam satu kelas. Pertanyaan yang diberikan tidak menyimpang dari pokok 
bahasan dalam materi yang sedang dipelajari, dan usahakan pertanyaan yang diberikan 
bervariasi dari yang spesifik hingga bersifat umum , dengan tingkat kesulitan yang bervariasi 
pula. 
4. Berpikir bersama  

 Langkah ini dilakukan untuk menyatukan pendapat siswa dalam setiap kelompok 
terhadap jawaban yang diajukan oleh guru. Setiap anggota kelompok/tim harus memberi 
pendapatnya. Disinilah letak kerja sama dan saling tukar pendapat antar anggota kelompok, 
serta membantu anggota kelompok yang mengalami kesulitan. Kemudian ketua kelompok/tim 
meyakinkan setiap anggota kelompoknya dalam tim tersebut mengerti dan paham dengan 
soal yang diberikan, sehingga akan tercapai tujuan bersama. Kemudian jawaban ditulis pada 
lembar kerja kelompok. Setiap anggota dalam kelompok/tim harus mengetahui jawabannya. 
Ketika guru memanggil nomor siswa secara acak, siswa tersebut harus siap dan berani 
memberikan jawaban yang sudah dipahaminya dan didiskusikan dalam kelompok.  
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5. Menjawab:  

Setelah berpikir bersama, berembuk, saling tukar pendapat, dan saling membantu 
dalam kerja tim/kelompok, selanjutnya setiap anggota kelompok harus siap dengan 
jawabannya. Tiba saatnya guru memanggil suatu nomor tertentu secara acak dari kelompok-
kelompok kecil tersebut. Siswa yang disebutkan nomornya oleh guru tersebut mengacungkan 
tangan dan berdiri, siap untuk menjawab pertanyaan yang sudah didiskusikan bersama. 
Kelompok lain yang bernomor sama menanggapi jawaban tersebut.  

Tujuan pembelajaran NHT antara lain adalah untuk:  
1. Meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. 
2. Pengakuan akan adanya keragaman, sehingga siswa dapat menerima teman-temannya 

yang mempunyai berbagai latar belakang. 
3. Pengembangan keterampilan sosial, agar siswa dapat mengembangkan keterampilan 

sosial dalam kehidupannya. Keterampilan yang dimaksud antara lain berbagi tugas, aktif 
bertanya, menghargai pendapat orang lain, mau menjelaskan ide atau pendapat, bekerja 
dalam kelompok dan sebagainya. 

Dari tujuan pembelajaran NHT tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan 
pembelajaran tipe Numbered Heads Together (NHT) pada prinsipnya adalah menumbuhkan 
rasa tanggung jawab bersama siswa atas tugas-tugas akademik sebagai anggota suatu 
komunitas peserta didik yang aktif melakukan proses belajar. Sebagai anggota komunitas 
tentunya memiliki pengertian ada tujuan kolektif yang hendak dicapai dalam komunitas 
pembelajaran, yaitu tujuan yang harus dicapai secara bersama-sama oleh suatu tim belajar. 
Sebagai suatu komunitas, tentunya banyak keragaman yang ada dalam komunitas tersebut, 
antaralain dalam keanekaragaman yang ada dalam anggota-anggota komunitas tersebut. 
Nah, tujuan kolektif dan misi komunitas akan sulit dicapai apabila antar anggota komuntas 
tidak dapat saling menerima perbedaan yang ada tersebut. Agar tercapainya suatu tujuan 
kolektif tersebut, maka setiap anggota harus siap menerima keberagaman antar anggotanya.  
 Tidak hanya siap menerima keberagaman yang ada dalam komunitas tersebut, bahkan 
para anggota komunitas harus dapat bekerja sama dengan baik dan kompak dalam 
keberagaman yang ada untuk mencapai tujuan kolektif dalam komunitasnya. Inilah yang 
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dimaksud dengan “mengembangkan keterampilan sosial diatas, dimana setiap anggota 

komunitas harus siap menerima, dan bekerjasama, berbagi tugas, aktif dalam pembeajaran, 
menghargai pendapat orang lain, dan menyampaikan ide kepada sesamanya. Itulah inti 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT).  

2.1.1.2 Model Pembelajaran Konvensional  
 Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang masih berorientasi pada faham 
behaviouristik, di mana guru adalah pusat pembelajaran. Pembelajaran konvensional antara 
lain dilakukan dengan berceramah. Siswa dijejali dengan pengetahuan dalam bentuk yang 
sudah jadi, kemudian siswa mencatatnya. Setelah penyampaian materi secara verbal, 
biasanya guru memberikan latihan soal atau pertanyaan-pertanyaan penguji kepada siswa. 
Pembelajaran dengan cara seperti ini akan lebih mudah dan dapat dilakukan dalam waktu 
yang singkat. Namun pengetahuan yang didapat siswa hanya berhenti sebatas pengetahuan 
teoritis dalam bentuk yang sudah jadi, sehingga pengetahuan yang ada dalam diri siswa tidak 
berkembang.  
 Beberapa karakteristik pembelajaran konvensional menurut Sanjaya (2006:134) adalah 
sebagai berikut: 1) Peserta didik ditempatkan sebagai objek belajar yang berperan sebagai 
penerima informasi secara pasif; 2) Pembelajaran bersifat teoritis dan abstrak; 3) Tujuan 
akhirnya adalah penguasaan materi pembelajaran; 4) Kebenaran yang dimiliki bersifat absolut 
dan final, oleh karena pengetahuan yang dikonstruksi oleh orang lain.  
2.1.2 Minat Belajar  
2.1.2.1 Pengertian Minat Belajar 
 Minat belajar terdiri dari dua kata yakni minat dan belajar, dua kata ini beda arti, namun 
memiliki satu arti yang utuh apabila dua kata ini digabung menjadi kata majemuk, yaitu minat 
belajar.  Djaali (2008:121) menyatakan ”minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan 
pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh”.  
Slameto (2003:57) mengemukakan minat sebagai berikut:  

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang 
beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang akan diperhatikan terus-menerus 
yang disertai dengan rasa senang. Jadi berbeda dengan perhatian, karena perhatian 
sifatnya sementara (tidak dalam waktu yang lama) dan belum tentu diikuti dengan 
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perasaan senang, sedangkan minat selalu diikuti dengan perasaan senang dan dari situ 
diperoleh kepuasan.  

 
  Sedangkan Crow and Crow dalam Djaali (2008:121) mengatakan ”minat berhubungan 
dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan 
orang, benda, kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri”. Minat akan 
melahirkan perhatian, perhatian akan memungkinkan terdiptanya konsentrasi untuk waktu 

yang lama, dan konsentrasi yang kuat dapat mencegah pengalihan perhatian dari luar, 
sehingga minat belajar merupakan landasan bagi pemusatan perhatian dalam kegiatan 
belajar.  
 Dari beberapa pengertian minat menurut ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa minat 
adalah suatu rasa ketertarikan terhadap suatu objek, sehingga ia akan selalu memperhatikan, 
mengenang, dan menjadi senang terhadap objek tersebut, yang timbul akibat partisipasi dan 
pengalaman nyata yang dilakukan pada waktu belajar atau bekerja. Gagne dalam Suprijono 
(2009:2) mengemukakan bahwa belajar adalah merupakan perubahan kemampuan seseorang 
setelah melalui aktivitas tertentu.  

Menurut Sardiman, belajar merupakan usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan 
yang merupakan sebagian kegiatan menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya. 
Dari beberapa definisi para ahli di atas, belajar dapat disimpulkan sebagai suatu proses 
perubahan tingkah laku yang berbeda dari sebelumnya sebagai akibat dari interaksi dengan 
lingkungannya untuk menguasi materi ilmu pengetahuan yang diharapkan. Jadi yang 
dimaksud dengan minat belajar adalah suatu rasa ketertarikan/ perhatian terhadap suatu 
objek, sehingga ia akan selalu memperhatikan, mengenang, dan menjadi senang terhadap 
objek tersebut, agar terjadi perubahan tingkah laku yang lebih baik dari sebelumnya sebagai 

akibat dari interaksi dengan lingkungannya untuk menguasi materi ilmu pengetahuan yang 
diharapkan. 
2.1.2.2 Ciri-ciri Siswa Berminat Dalam Belajar  
 Menurut Slameto (2003:58), siswa yang berminat dalam belajar mempunyai ciri-ciri 
sebagai berikut: 
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1. Mempunyai kecenderungan yang tetap untuk untuk memperhatikan dan mengenang 

sesuatu yang dipelajari secara terus menerus. Misalnya siswa yang berminat terhadap 
Matematika, maka ia akan selalu terfokus secara fisik dan mental untuk mengikuti setiap 
kegiatan pembelajaran matematika yang diterimanya. Setelah tiba di rumah, ia akan 
selalu mengulangi pelajaran yang dilakukan di sekolah, dan selalu mengenang 
pembelajaran tersebut, sehingga PR (pekerjaan rumah) akan selalu dikerjakan dengan 
semaksimal mungkin dan berusaha untuk menjadi sempurna.  

2. Ada rasa suka dan senang pada sesuatu yang diminati. Tentunya ketika siswa selalu 
memperhatikan pelajaran dan aktif dalam pembelajaran tersebut, tentunya ada rasa suka 
terhadap objek tersebut. Rasa suka itulah yang membuat dia tertarik dengan 
pembelajaran tersebut.  

3. Memperoleh suatu kebanggaan dan kepuasan pada sesuatu yang diminati. Ada rasa 
keterikatan pada sesuatu aktivitas-aktivitas yang diminati. Ketika siswa berminat dalam 
pelajaran matematika, maka ia akan merasa bangga jika belajar matematika. Jika tidak 
belajar matematika, maka ia akan mersa ada sesuatu hal yang kurang dalam dirinya, 
maka ia akan merasa tidak puas, dan akhirnya ia memutuskan untuk belajar matematika.  

4. Lebih menyukai suatu hal yang menjadi minatnya daripada yang lainnya. Menyukai suatu 
hal yang menjadi minatnya akan mencerminkan keputusan yang diambilnya ketika 
menghadapi pilihan-pilihan yang ada di depannya. Misalnya ketika waktunya untuk 
belajar, sedangkan temannya mengajak bermain Play Station, maka ia akan menolak 
ajakan temannya dan memilih belajar.  

5. Dimanifestasikan melalui partisipasi pada aktivitas dan kegiatan. Misalnya ketika ada 
pembukaan lomba olimpiade matematika atau sejenisnya, maka siswa dengan sendirinya 
akan tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, dan berusaha sebisa mungkin 
mendapatkan brosur dan mendaftar menjadi anggota. Atau jika seorang anak berminat 
dalam dunia pecinta alam, maka ia akan berusaha untuk ikut menjadi anggota sispala 
(siswa pecinta alam).  

2.1.2.3 Indikator Minat Belajar 
Menurut Safari (2003) ada beberapa indikator-indikator minat belajar sebagai berikut : 



18 
 

 
 

 

 
1) Perasaan Senang 

Seorang siswa yang memiliki perasaan senang atau suka terhadap pelajaran ekonomi 
misalnya, maka ia harus terus mempelajari ilmu yang berhubungan dengan ekonomi. Sama 
sekali tidak ada perasaan terpaksa untuk mempelajari bidang tersebut. 
2) Ketertarikan Siswa 

Berhubungan dengan daya gerak yang mendorong siswa untuk cenderung merasa 
tertarik pada orang, benda, kegiatan, atau bisa berupa pengalaman efektif yang dirangsang 
oleh kegiatan itu sendiri. 
3) Perhatian 

Perhatian merupakan konsentrasi atau aktifitas jiwa terhadap pengamatan dan 
pengertian, dengan mengesampingkan yang lain dari pada itu. Siswa yang memiliki minat 
pada objek tertentu, maka dengan sendirinya akan memperhatikan objek tersebut. 
4) Keterlibatan Siswa 

Ketertarikan seseorang akan sesuatu obyek yang mengakibatkan orang tersebut 
senang dan tertarik untuk melakukan atau mengerjakan kegiatan dari obyek tersebut. 

Berdasarkan teori para ahli tentang minat, dan ciri-ciri siswa yang berminat dalam 
belajar, serta indikator minat yang dikemukakan oleh Safari, maka dapat dirumuskan indikator 
minat sebagai berikut: 1) Perhatian; 2) Perasaan senang; 3) Ketertarikan; 4) Keterlibatan; 5) 
Kepuasan. 

2.1.2.4 Peran dan Fungsi Minat   
 Minat memegang peranan penting dalam hidup manusia. Ke mana arah hidup 
seseorang seringkali ditentukan oleh faktor minat. Seseorang tidak akan melakukan sesuatu 
jika tidak ada minat. Demikian juga halnya dengan minat belajar siswa. Minat belajar seorang 
siswa kan turut menentukan arah hidup dan cita-cita yang diangankan. Minat belajar siswa 
akan tercermin pada perilaku, sikap dan cara berpikir siswa. Jika minat belajar ada dalam diri 
siswa, maka siswa tersebut akan berusaha mencapai apa yang diminatinya tersebut. Jika 
siswa berminat pada mata pelajaran tertentu misalnya matematika, maka sikap, perilaku, dan 
pikiran siswa akan menunjukkan kesukaan pada mata pelajaran matematika.  
Slameto (2003:57) mengemukakan peran dan fungsi minat dalam pengaruhnya terhadap 
belajar sebagai berikut: 
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Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari 
tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, 
karena tidak ada daya tarik baginya. Ia segan-segan untuk belajar, ia tidak memperoleh 
kepuasan dari pelajaran itu. Bahan pelajaran yang menarik minat siswa lebih mudah 
dipelajari dan disimpan.  

 
Suatu minat dalam belajar merupakan suatu kejiwaan yang menyertai siswa di kelas 

dan menemani siswa dalam belajar. Minat mempunyai fungsi sebagai pendorong yang kuat 
dalam mencapai prestasi dan minat juga dapat menambah kegembiraan pada apa yang 
ditekuni seseorang.   

Peranan minat dalam proses belajar mengajar adalah untuk pemusatan pemikiran. 
Orang yang berminat dalam belajar akan timbul kegembiraan dan gairah dalam usaha belajar. 
Dengan adanya minat akan memacu daya kemampuan belajar orang yang bersangkutan. 
Dengan adanya minat juga akan membuat seseorang tidak dapat melupakan sesuatu yang 
diminatinya tersebut. Misalnya seorang anak yang berminat pada pelajaran matematika, maka 
ia akan mengingat dan mengenang pelajaran matematika dan materi yang telah dipelajarinya. 
Dengan adanya minat belajar dari dalam diri seseorang, maka ia akan menjalani/melakukan 
hal yang diminatinya itu dengan penuh gairah. Ada rasa kepuasan tersendiri karena minat 
yang ada pada dirinya.  
 Uraian di atas memberi informasi mengenai peran minat belajar, antara lain sebagai 
berikut: 1) Memusatkan perhatian /kosentrasi siswa dalam belajar ; Menimbulkan kegembiraan 
atau perasaan senang dalam belajar; 2) Membantu Memperkuat daya/ kemampuan dan 
ingatan siswa tentang isi pelajaran yang diberikan guru; 3) Menumbuhkan sikap belajar yang 
positif; 4) Mengurangi rasa bosan siswa terhadap pelajaran tertentu. 
2.1.2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar 
 Banyak faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa. Faktor-faktor tersebut dapat 
dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang 
ada dalam individu seperti faktor kesehatan dan bakat/perhatian, sedangkan faktor eksternal 
adalah faktor berasal dari luar individu (dirinya) seperti faktor keadaan keluarga, sekolah, dan 
masyarakat. Djaali (2008:121) menyatakan ”minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan 
diperoleh kemudian”. Berdasarkan pendapat Djaali maka dapat disimpulkan bahwa minat 
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merupakan hasil dari pengalaman belajar. Minat timbul tidak secara tiba-tiba, melainkan timbul 

akibat dari partisipasi, pengalaman, kebiasaan pada waktu belajar.  
Untuk itu ada dua hal yang menyangkut minat yang perlu diperhatikan, yakni minat 

pembawaan dan minat yang muncul karena adanya pengaruh dari luar.  
Minat pembawaan, minat muncul dengan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, baik 

itu kebutuhan maupun lingkungan. Minat semacam ini biasanya muncul berdasarkan bakat 
yang ada.  

Minat muncul karena adanya pengaruh dari luar, maka minat seseorang bisa saja 
berubah karena adanya pengaruh dari luar, seperti : lingkungan, orang tuanya, dan bisa saja 
gurunya. Dari dua hal di atas, yang nomor dua inilah yang dipermasalahkan atau sedang 
diperbincangkan dalam penelitian, minat yang timbul karena adanya pengaruh penggunaan 
model pembelajaran yang melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi 
pembelajaran.  

Secara terperinci, faktor-faktor yang mempengaruhi minat terdiri dari faktor internal dan 
faktor eksternal. Faktor internal antara lain: faktor biologis dan faktor psikologis. Sedangkan 
faktor eksternal terdiri dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.  

Faktor biologis berhubungan dengan kondisi jasmani peserta didik dalam hal ini siswa di 
sekolah. Salah satu faktor biologis adalah kesehatan. Kesehatan. Kesehatan jasmani dan 
rohani sangat besar pengaruhnya terhadap kemampuan belajar, bila seseorang kesehatannya 
terganggu misalkan sakit pilek, demam, pusing, batuk dan sebagainya, dapat mengakibatkan 
cepat lelah, tidak bergairah, dan tidak bersemangat untuk belajar. Faktor Psikologis 
berhubungan jiwa/ batin peserta didik, dalam hal ini siswa di sekolah. Kesiapan psikis siswa 
dalam belajar berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Faktor psikologis yang 
mempengaruhi minat belajar siswa antara lain: perhatian, kesiapan, bakat dan inteligensi,  

Perhatian adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan 
pemilihan rangsangan yang datang dari lingkungannya (Slameto, 2003:105). Selanjutnya 
Slameto (2003:56) mengemukakan:  

Untuk mencapai hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian 
terhadap bahan yang dipelajarinya, jika bahan atau materi pelajaran tidak menjadi 
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perhatian siswa, maka minat belajar pun rendah, jika begitu akan timbul kebosanan, 
siswa tidak bergairah belajar, dan bisa jadi siswa tidak lagi suka belajar.... 

 
Agar siswa berminat dalam belajar, usahakan bahan atau materi materi pelajaran selalu 

menarik perhatian siswa. salah satunya  usaha tersebut adalah dengan menggunakan variasi 
model pembelajaran yang sesuai dan tepat dengan materi pelajaran.  

Selain faktor internal, faktor eksternal juga berpengaruh terhadap minat belajar siswa. 

Faktor eksternal yang mempengaruhi minat belajar antara lain: faktor keluarga, faktor sekolah, 
dan faktor masyarakat.  

Faktor sekolah yang mempengaruhi minat belajar siswa salah satunya adalah model-
model pembelajaran yang diterapkan oleh guru di kelas. Itulah yang akan menjadi fokus 
penelitian ini. Penjelasan yang rinci mengenai model pembelajaran diuraikan di bagian 
sebelumnya tentang model pembelajaran.  
2.1.3  Hasil Belajar  
2.1.3.1 Pengertian Hasil Belajar  
 Menurut Sujana (2010:22), hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 
siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.  
Menurut Suprijono (2009:5), hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-
pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan-keterampilan yang diperoleh setelah 
melakukan kegiatan belajar.  

Berbicara tentang hasil belajar, merupakan makna yang utuh dari kata majemuk, yaitu 

“hasil” dan “belajar”. Hasil merupakan buah tindakan atau akibat dari apa yang sudah 
dikerjakan/diusahakan di masa lalu. Sedangkan belajar merupakan suatu proses perubahan 
tingkah laku yang berbeda dari sebelumnya sebagai akibat dari interaksi dengan 
lingkungannya untuk menguasi materi ilmu pengetahuan yang diharapkan.  Dari dua 
pengertian antara “hasil” dan “belajar” tersebut di atas, maka hasil belajar dapat dirumuskan 

sebagai buah tindakan atau hasil yang telah dicapai oleh seseorang setelah melakukan usaha 

memperoleh perubahan tingkah laku melalui aktivitas tertentu dari interaksi dengan 

lingkungannya untuk menguasi materi ilmu pengetahuan yang diharapkan dalam 
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pembelajaran.  

Dari uraian mengenai hasil belajar di atas, maka yang dimaksud dengan hasil belajar 
yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil yang dicapai melalui efektivitas pembelajaran 
matematika menggunakan model pembelajaran NHT. Efektivitas pembelajaran itu sendiri 
diperoleh dari usaha pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
Numbered Heads Together (NHT) dalam pembelajaran matematika di kelas V SD Negeri 
Salatiga 12 yang dalam bentuk nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru setelah 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) sesaat setelah 
pembelajaran selesai. Untuk melihat tingkat efektivitas pembelajaran matematika menggunakan 
model NHT, dilakukan perbandingan terhadap efektivitas pembelajaran matematika dengan 
pembelajaran konvensional khususnya dengan berceramah. Hasil belajar ini berupa data rasio 
yang berskala 0-100.  
2.1.3.2 Evaluasi Hasil Belajar  
 Menurut Chamisijatin, dkk (2008), untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran, 
dilakukan pengukuran hasil pembelajaran (Evaluasi) hasil belajar.  Evaluasi pembelajaran 
merupakan pengukuran terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran yang tercakup dalam 
hasil belajar.  Adapun tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan indikator pembelajaran 
yang ditetapkan. Indikator sendiri merupakan penjabaran dari standar kompetensi dan 
kompetensi dasar yang terdapat dalam kurikulum sekolah sesuai dengan kelas , semester, 
bab, sub bab, pokok bahasan dan materi yang terpilih.  
 Seseorang dikatakan berhasil mencapai kriteria keberhasilan mencapai hasil belajar 

apabila berhasil mencapai kriteria ketuntasan minimal. Berikut ini akan dipaparkan tentang 
pengertian alat evaluasi yang tepat untuk mengukur keberhasilan suatu pembelajaran, 
indikator hasil belajar, dan batas minimal hasil belajar.  
 Langkah pertama yang perlu ditempuh oleh guru atau calon pendidik dalam mengukur 
ketercapaian tujuan pembelajaran khususnyaa hasil belajar adalah menyusun alat evaluasi. 
Alat evaluasi hasil belajar ada dua macam, yaitu bentuk objektif dan bentuk subjektif. Bentuk 
objektif dapat berupa tes benar-salah, bentuk pilihan ganda,bentuk tes mencocokan, dan tes 
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isian. Sedangkan bentuk subjektif dapat berupa tes esai. Alat evaluasi atau bentuk instrumen 

yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adah pilihan ganda dengan 25 butir soal. 
2.1.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 
 Hasil belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor dari dalam diri siswa (faktor 
internal) maupun faktor dari luar diri siswa (faktor eksternal). Faktor dari dalam diri siswa 
antara lain: kondisi fisik, dan kondisi psikologis. Kondisi fisik yang mempengaruhi hasil belajar 
siswa contohnya kelalahan fisik, gangguan kesehatan, dan semacamnya, sedangkan 
kondisi psikologis yang mempengaruhi hasil belajar antara lain: kecerdasan, bakat, minat 
dan perhatian.  

Selain faktor dari dalam diri siswa, faktor dari luar diri siswa juga berpengaruh terhadap 
hasil belajar siswa, antara lain: faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat.  

Faktor keluarga yang mempengaruhi hasil belajar siswa antaralain latar belakang 
keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, dan lain-lain. Siswa dari keluarga yang 
berkecukupan dan berpendidikan dengan suasana rumah yang mendukung pendidikan bagi 
anaknya serta mampu mencukupi seluruh kebutuhan pendidikan bagi anaknya akan membuat 
anaknya dapat belajar dengan baik, sehingga faktor ekonomi keluarga dapat menjadi faktor 
yang turut mempengaruhi hasil belajar siswa. Meskipun tidak semuanya selalu sesuai dengan 
kenyataan.  

Faktor sekolah memegang peranan utama dalam kemajuan pendidikan. Lebih dari pada 
pengaruhnya terhadap hasil belajar siwa.  Faktor-faktor dari sekolah yang turut mempengaruhi 
hasil belajar siswa antara lain mencakup mencakup model-model pembelajaran, strategi 
pembelajaran, metode - metode mengajar, kurikulum pendidikan, dan pekerjaan rumah yang 
diberikan oleh guru. Salah satu faktor sekolah yang mempengaruhi hasil belajar siswa, yakni 
model pembelajaran, itulah yang akan menjadi fokus penelitian ini.  
2.1.4 Hakekat Pembelajaran Matematika  
 Dalam kurikulum Sekolah Dasar (SD), KTSP 2006. Salah satu program pengajarannya 
adalah Matematika. Nurhadi (2004:203) menyatakan “belajar matematika berarti belajar ilmu 
pasti. Belajar ilmu pasti berarti belajar bernalar. Jadi, belajar matematika berarti berhubungan 
dengan penalaran”.  
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 Matematika diberikan di setiap jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, hingga 

Perguruan Tinggi. Menurut kamus, matematika adalah pengkajian logis mengenai bentuk, 
susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berkaitan. Sedangkan dalam kamus Bahasa 
Indonesia, matematika sebagai kata benda dikatakan sebagai ilmu tentang bilangan, 
hubungan antar bilangan, dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian 
masalah mengenai bilangan.  
 Dari definisi matematika di atas, maka dapat disimpulkan pengertian matematika adalah 
sebagai ilmu pasti yang mengkaji secara logis mengenai bentuk, susunan, besaran, dan 
konsep-konsep yang berkaitan dengan bilangan, hubungan antar bilangan, dan prosedur 
operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan. Matematika 
tumbuh dan berkembang karena proses berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif.  

Matematika sekolah adalah matematika yang diajarkan di sekolah, yaitu matematika 

yang diajarkan di Pendidikan Dasar (SD dan SMP), pendidikan menengah (SMA dan SMK), 
sehingga dapat disimpulkan bahwa matematika sekolah adalah matematika yang diajarkan di 
tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah. Artinya bahwa matematika merupakan 
suatu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar maupun sekolah menengah. Maka dari 
itu, matematika termuat dalam kurikulum pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. 
Kurikulum pendidikan dasar maupun pendidikan menengah memuat standar isi yang kontinyu 
dari pendidikan dasar menuju pendidikan menengah.  
 Materi matematika di Sekolah Dasar (SD) disusun secara teratur dalam urutan yang 
logis dalam tataran yang runtut, artinya topik matematika yang telah diajarkan merupakan 
prasyarat untuk topik berikutnya. Materi matematika disusun dalam kurikulum sesuai dengan 
tingkat / jenjang pendidikan. Namun materi yang diberikan di tiap jenjang sifatnya kontinyu dari 
jenjang terendah ke jenjang yang paing tinggi, mulai dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar 
hingga perguruan tinggi. Adapun ruang lingkup materi pada Standar Kompetensi  matematika 
di Sekolah Dasar (SD)  mencakup:  

1. Bilangan  
2. Geometri dan pengukuran  
3. Pengolahan data 
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 Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) tercakup dalam standar isi 

kurikulum. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar adalah komponen pokok kurikulum 
yang ditetapkan oleh kurikulum pusat.  

Indikator pencapaian tujuan pembelajaran diturunkan dari Kompetensi Dasar (KD) yang 
telah ditetapkan oleh kurikulum pusat. SK dan KD menjadi pedoman untuk mengembangkan 
materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian tujuan pembelajaran, dan tujuan 
yang hendak dicapai dalam suatu pembelajaran. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pada mata pelajaran matematika kelas V, 
semester II sesuai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Untuk rincian SK dan KD 
yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini:  

 
Tabel 2.2 

SK dan KD Matematika Kelas V Semester 2 
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Geometri dan Pengukuran 
6. Memahami sifat-sifat bangun datar dan 

hubungan antar bangun 

 
6.1.Mengidentifikasi sifat-sifat bangun 

datar 
 

Ruang lingkup kurikulum diatas akan berlanjut hingga jenjang yang lebih tinggi (SMP, 
SMA, Perguruan Tinggi). Di sekolah menengah hingga perguruan tinggi, ruang lingkup materi 
matematika pada Standar Kompetensi matematika adalah lanjutan dari lingkup materi di 
Sekolah Dasar namun lebih kompleks, yang mencakup antara lain: 
1. Bilangan  
2. Geometri dan Pengukuran  
3. Peluang dan Statistika 
4. Trigonometri 
5. Aljabar, dan  
6. Kalkulus  

 Tujuan kurikulum matematika yang kontinyu adalah untuk membentuk pola pikir siswa 
dalam memahami suatu pengertian maupun penalaran tentang permasalahan matematika 
yang dihadapinya secara kontinuitas dari tingkat yang sederhana menuju ke tingkat yang lebih 
kompleks. Dari jenjang pendidikan dasar menuju ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
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Dalam penelitian ini, peneliti mengambil materi mengenai sifat-sifat bangun datar, yang 

merupakan bagian dari Geometri.  
Tujuan pelajaran matematika menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 1) Memahami konsep 
metematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau 
logaritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah; 2) 
Menggunakan penalaran pada pola sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat 
generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dalam pernyataan matematika; 3) 
Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model 
matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh; 4) 
Mengkomunikasikan 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.  

Tujuan pendidikan matematika menurut KTSP tersebut di atas mendukung hakikat 
pembelajaran matematika bahwa belajar matematika adalah belajar ilmu pasti, yaitu bernalar. 
Jadi matematika adalah ilmu yang berhubungan dengan penalaran.  
2.2   Kajian Penelitian Yang Relevan 

Penelitian tentang model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 

(NHT) telah dilakukan peneliti sebelumnya. Penelitian tersebut berbentuk skripsi, yang 
dilakukan oleh Intan Putri Utami (2011), dengan judul penelitian Keefektifan Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT  (Numbered Heads Together) Terhadap Hasil belajar 
Matematika Bagi Siswa Kelas V SD Kunduran 01, Kelurahan Kunduran, Kabupaten Blora. 
Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kels V semester II SD Kunduran 01 yang berjumlah 39 
siswa sebagai kelas eksperimen, dan SD Muraharjo sebagai kelas kontrol berjumlah 38 siswa. 
Kedua SD ini terletak di kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora.  

 Hasilnya menunjukkan bahwa ada  hubungan  yang  signifikan antara penerapan 
model pembelajaran Cooperatif  tipe NHT terhadap hasil peningkatan hasil belajar siswa kelas 
V SDN Kunduran 01 Blora. Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh penelitinya, rata-
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rata hasil belajar siswa kelompok eksperimen = 78,59 dan kelompok kontrol= 67,63. Jadi 

antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki hasil belajar yang berbeda. 
Kelompok eksperimen menggunakan model pembelajaran NHT memiliki rata-rata nilai yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol yang menggunakan pembelajaan 
konvensional.  

Penelitian sejenisnya juga dilakukan oleh peneliti lain yaitu Elvera Dwi Wijayanti (2011). 
Penelitian tersebut juga berbentuk skripsi, dengan judul Pengaruh Penerapan Model 
Pembelajaran Kooperatif  Tekhnik Numbered Heads Together (NHT) Terhadap Hasil Belajar 
Siswa Pada Pelajaran IPS Kelas V SDN Gladagsari Tahun Pelajaran 2010/1011.  

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kels V semester II SD Gladagsari yang 
berjumlah 28 siswa sebagai kelas eksperimen, dan SD Candisari sebagai kelas kontrol 
berjumlah 28 siswa. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar IPS 
antara siswa yang yang diberi pengajaran menggunakan teknik Numbered Heads Together 

(NHT) dengan siswa yang diberi pengajaran konvensional. Hasil posttest menunjukkan bahwa 
rata-rata hasil belajar siswa yang diberi pembelajaran dengan menggunakan tipe NHT adalah 
82,07. Sedangkan nilai rata-rata siswa yang diberi strategi pembelajaran metode konvensional 
sebesar 70,39. Sebelumnya diberikan pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas 
eksperimen meraih rata-rata niai pretest sebesar 47,1429, sedangkan kelas control meraih 
nilai rata-rata sebesar 47,03571. Hasil pretest menunjukkan kemampuan siswa di kelas 
eksperimen dan di kelas kontrol adalah setara. Dan hasil posttest menunjukkan bahwa ada 
perbedaan hasil belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebesar 11,68. 
Sehinga disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe NHT efektif terhadap hasil 
belajar matematika siswa. 

Kemudian Efi Andriyani (2011) juga melakukan penelitian yang sejenis dalam bentuk 
skripsi eksperimen dengan judul Pengaruh model Pembelajaran Numbered Heads Together 

Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SD N Blotongan 02 Salatiga Semester II Tahun 
2010/2011. Penelitian ini dilakukan di  kelas V SDN Blotongan 02 Salatiga yang berjumlah 44 
siswa. Desain penelitian dilakukan dengan membagi subjek penelitian menjadi dua kelompok 
yaitu kelompok eksperimen yang berjumlah 22 siswa dan kelas control yang berjumlah 22 
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siswa. Subjek dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SDN Blotongan 02 yang 

berjumlah 44 siswa.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar pada kelompok eksperimen 

dengan menerapkan model pembelajaran Numbered Heads Together menunjukkan angka 
79,09 sedangkan kelompok kontrol dengan menggunakan ceramah menunjukkan rata-rata 
hasil belajar sebesar 66,66. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 
Numbered Heads Together (NHT) efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa.  

Jika ketiga peneliti ini melakukan penelitian terhadap variabel hasil belajar, maka Dina 
Suprihati (2009), dengan judul penelitian “Penggunaan Metode Eksperimen Pada Mata 
Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa kelas IV SD 
Negeri I Sumberdalem Kertek Wonosobo Tahun Pelajaran 2009/2010 Program Strata-1 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen 
Satya Wacana Salatiga 2009”, meneliti pengaruh suatu pembelajaran dengan metode tertentu 
untuk meningkatkan minat belajar siswa. Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK). Hasilnya menunjukkan bahwa minat belajar siswa dapat ditingkatkan dengan 
menggunakan metode pembelajaran tertentu, seperti metode eksperimen pada mata pelajaran 
IPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat belajar siswa setelah dilakukan pembelajaran 
dengan menggunakan metode eksperimen meningkat dari keadaan sebelumnya. Metode 
pembelajaran tertentu efektif terhadap peningkatan minat belajar siswa. Berbeda dengan 
Dhina Suprihati, peneliti tidak menggunakan metode pembelajaran eksperimen, namun lebih 
fokus pada model pembelajaran yang digunakan, yakni model pembelajaran kooperatif tipe 
NHT, dengan variabel pengaruh yang sama, yaitu minat belajar siswa. Selain itu, berbeda 
dengan Dina Suprihati, peneliti memilih mata pelajaran matematika sebagai objek penelitian 
ini. 

Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian yang berbeda dengan ketiga penelitian 
yang dijelaskan di atas. Letak perbedaannya terletak pada penambahan variabel yang diteliti. 
Ketiga penelitian eksperimen tersebut di atas meneliti 2 variabel, yaitu variabel bebas (1) dan 
variabel terikat (1). Sedikit berbeda dengan ketiga contoh penelitian di atas, maka peneliti 
dalam hal ini menambahkan satu variabel terikat lagi, yaitu minat belajar siswa di samping dua 
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variabel yang sudah diteliti oleh para peneliti tersebut di atas. Dengan demikian, penelitian ini 

merujuk pada penelitian sebelumnya tentang efektivitas pembelajaran dengan model 
pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) terhadap hasil belajar siswa, namun ada 
penambahan variabel lain yaitu minat belajar siswa. Hal ini didasarkan pada pendapat 
Slameto (2003:56), bahwa untuk mencapai hasil belajar yang baik maka siswa harus 
mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Variabel minat belajar dalam 
penelitian ini merujuk pada “perhatian” yang dimaksud oleh Slameto tersebut, sehingga 
peneliti beralasan untuk menambah satu variabel yang akan diteliti selain hasil belajar siswa. 
Adapun mata pelajaran yang akan dijadikan bahan penelitian adalah matematika kelas V 
semester 2, sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Intan Putri Utami.  
2.3  Kerangka Berpikir  

 Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berjudul “Efektivitas Pembelajaran 
Matematika Dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) 
Pada Kelas V SD Negeri Salatiga 12 Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012”. Subjek 
penelitian diambil dari populasi siswa kelas V SD Negeri Salatiga 12 tahun pelajaran 
2011/2012 sebagai kelompok eksperimen, sedangkan kelompok pembandingnya adalah SD 
Negeri Mangunsari 04 Salatiga.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah ada perbedaan efektivitas 
pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran kooperafif tipe NHT pada kelas 
eksperimen dan efektivitas pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran 
konvensional dengan berceramah pada kelas kontrol terhadap minat belajar dan hasil belajar 
matematika siswa. Sesuai dengan jenis penelitian yang akan dilakukan, yakni penelitian 
eksperimen, perlakuan khusus dalam penelitian adalah penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) terhadap kelompok eksperimen, sehingga 
efektivitas pembelajaran matematika dapat tercapai. Sedangkan kelompok yang lain 
(kelompok kontrol) tidak diberi perlakuan khusus, namun hanya diberi pembelajaran dengan 
model pembelajaran konvensional khususnya berceramah. Tujuan pemberian perlakuan 
dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah ada perbedaan efektivitas pembelajaran 
matematika menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan efektivitas 
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pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran konvensional dengan 

berceramah terhadap minat belajar dan hasil belajar matematika siswa.  
Hipotesis penelitian ini adalah bahwa ada perbedaan efektivitas pembelajaran 

matematika menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan efektivitas 
pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran konvensional dengan 
berceramah terhadap minat belajar dan hasil belajar matematika siswa. Model pembalajaran 
NHT lebih efektif terhadap minat belajar dan hasil belajar matematika siswa. Itulah yang akan 
dibuktikan dalam penelitian ini. Dari asumsi diatas, maka dapat diidentifikasi variebel bebas 
dalam penelitian ini adalah efektivitas pembelajaran matematika menggunakan model 
pembelajaran NHT (X), sedangkan variabel terikat ada dua, yaitu minat belajar (Y1) dan hasil 
belajar (Y2).  

Dengan diidentifikasikannya variabel penelitian dan keterkaitan antara variabel 
berdasarkan kajian teori dan kajian hasil penelitian yang relevan, subjek penelitian, dan jenis 
penelitian maka peneliti menyusun kerangka konseptual tentang hubungan antara teori dan 
variabel yang dianggap penting. Kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan pada 
bagan 2.1 sebagai berikut: 
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Bagan 2.1 
                                        Kerangka Pikir Penelitian 

 
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.3 Hipotesis Penelitian  

Menerapkan Pembelajaran 
Konvensional dengan metode 
ceramah.  

Menerapkan Pembelajaran 
Kooperatif tipe Numbered Heads 
Together (NHT). 

Uji hipotesis menggunakan uji –t untuk 
melihat apakah ada perbedaan 
efektivitas pembelajaran matematika 
menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe NHT dan pembelajaran 
konvensional dengan berceramah 
terhadap hasil belajar matematika 
siswa. 

Pretest Hasil 
Belajar 

Pengukuran 
Minat Pra 
Pembelajaran 

Pengukuran 
Minat Pra  
Pembelajaran  

Pretest Hasil 
Belajar 

Posstest 
Hasil 
Belajar 

Pengukuran  
Minat Pasca 
Pembelajaran  

Posttest Hasil 
Belajar 

Pengukuran 
Minat Pasca 
Pembelajaran  

Analisis 
deskriptif,  uji 
prasyarat 
hasil pretest 
dan posttest. 

Analisis 
deskriptif  serta  
menyusun 
kategori minat 
belajar. 

 

Analisis 
deskriptif 
dan uji 
prasyarat 
hasil pretest 
dan posttest. 

Analisis 
deskriptif, serta  
menyusun 
kategori minat 
belajar. 
 

 

Uji hipotesis menggunakan uji –u untuk 
melihat apakah ada perbedaan 
efektivitas pembelajaran matematika 
menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe NHT dan pembelajaran 
konvensional dengan berceramah 
terhadap minat belajar matematika 
siswa. 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 
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2.4  Hipotesis Penelitian  
Berdasaarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, hipotesis yang di ajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Ada perbedaan efektivitas pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dan efektivitas pembelajaran matematika menggunakan model 
pembelajaran konvensional terhadap minat belajar siswa.  

2. Ada perbedaan efektivitas pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe NHT dan efektivitas pembelajaran matematika menggunakan model 
pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar siswa.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


