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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu kegiatan penting bagi perubahan perilaku pada 

diri seseorang untuk pemikiran yang lebih luas. Perubahan perilaku terjadi apabila 

adanya suatu proses pengalaman yang telah dihadapi. Dari pengalaman yang satu 

dengan pengalaman yang lain akan menimbulkan suatu perubahan. Perubahan ini 

tidak hanya perubahan yang mencakup ilmu pengetahuan saja tetapi juga 

mencakup sikap, ketrampilan, kecakapan, pengertian, harga diri, watak, 

penyesuaian diri, dan minat. 

Para ahli pendidikan memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai 

pengertian belajar, namun pengertian tersebut masil dalam konteks yang wajar 

sehingga perbedaan pendapat dapat dijadikan pemahaman belajar lebih 

mendalam. Berikut pengertian belajar menurut para ahli. 

Menurut Budiningsih (dalam Suprihatiningsih, 2013: 15) menyatakan 

bahwa belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan, yang mana 

siswa aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi 

makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Belajar menurut Iskandar (2009: 

102) adalah salah satu cara manusia untuk memanfaatkan akal, belajar juga 

merupakan suatu kegiatan yang terjadi pada semua orang tanpa mengenal batas 

usia dan berlangsung selama seumur hidup. 

Selanjutnya Slameto (2010:2) menyatakan dalam bukunya bahwa belajar 

adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut Hamalik (2001: 29) 

bahwa belajar bukan suatu tujuan, tetapi belajar merupakan suatu proses untuk 

mencapai tujuan. 

Dengan demikian seseorang dikatakan belajar apabila terjadi perubahan 

pada diri seseorang dikarenakan adanya proses latihan yang terus menerus melalui 
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interaksi terhadap lingkungannya. Belajar juga bisa diartikan sebagai proses 

perubahan dalam diri manusia sehingga dapat meningkatkan atau 

mengembangkan kecakapan, pemahaman, keterampilan, sikap, dan lain-lain. 

2.1.2. Hakikat Matematika 

2.1.2.1. Pengertian Matematika 

Setiap pribdi manusia dalam kehidupannya senantiasa menginginkan 

agar kehidupannya tidak tertinggal dengan pribadi manusia yang lain. Oleh karena 

ini manusia memerlukan cara supaya tidak tertinggal dan terus berkembang 

menuju kehidupan yang lebih baik. Salah satu usaha manusia untuk terus 

berkembang dan tidak tertinggal adalah dengan belajar. Belajar ialah suatu  proses 

usaha yang dilakukakn seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 2010:2). Belajar tidak hanya 

dilingkungan sekolah atau formal saja, tetapi dapat juga dilakukan di lingkungan 

non formal atau di luar sekolah contohnya dalam keluarga, masyarakat, 

organisasi, dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. 

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 

2003 menyatakan pembelajaran adalah proses interkasi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan menurut 

Sudjana (2004:28) pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang 

sistematik dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi antara 

dua pihak, yaitu antara peserta didik (warga belajar) dan pendidik (sumber 

belajar) yang melakukan kegiatan membelajarkan. Jadi menurut uraian dari 

beberapa pandangan, bisa disimpulkan bahawa pembelajaran adalah suatu 

kegiatan interkasi di suatu lingkungan belajar yang di dalamnya terdapat kegiatan 

belajar (peserta didik) mengajar (guru) untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang 

sudah direncanakan. 

Kata matematika berasal dari bahasa Latin yaitu mathematika yang 

mulanya diambil dari perkataan Yunani yaitu mathematike yang berarti 

mempelajari. Perkataan itu mempunyai asal katanya mathema yang berarti 

pengetahuan dan ilmu atau knowledge. Kata mathematike berhubungan pula 
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dengan kata lainnya yang hampir sama, yaitu mathein atau mathenein yang 

artinya belajar (berpikir). Jadi, dari asal katanya, matematika berarti ilmu 

pengetahuan yang didapat dengan berpikir (bernalar).  

Matematika dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 (KTSP) 

dinyatakan sebagai ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi 

moderen, mempunyai peranan penting dalam berbagai disiplin dan memajukan 

daya pikir manusia. Perkembangan pesat dibidang teknologi informasi dan 

komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika di bidang teori 

bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan matematika diskrit. Untuk menguasai 

dan  menciptakan teknologi dimasa depan diperlukan penguasaan matematika 

yang kuat sejak dini. 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 (Depdiknas, 2006) 

Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua 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. 

2.1.2.2. Pembelajaran Matematika di SD 

Matematika merupakan bidang studi yang dipelajari oleh semua siswa 

dari SD hingga SMA bahkan perguruan tinggi. Ada banyak alasan tentang 

perlunya siswa belajar matematika. Mata pelajaran matematika merupakan 

pelajaran yang sangat penting, sehingga perlu diberikan kepada siswa  mulai dari 

jenjang Sekolah Dasar. Matematika membekali siswa agar memiliki kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif, serta mampu bekerjasama. 

Cockroft (dalam Abdurrahman, 2009: 253) mengemukakan bahwa matematika 

perlu diajarkan kepada siswa karena 1) selalu digunakan dalam segala segi 

kehidupan, 2) semua bidang studi memerlukan ketrampilan matematika yang 

sesuai, 3) merupakan sarana komunikasi yang kuat, singkat, dan jelas, 4) dapat 

digunakan untuk menyajikan informasi dalam berbagai cara, 5) meningkatkan 

kemampuan berfikir logis, ketelitian, dan kesadaran keruangan, 6) memberikan 
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kepuasan terhadap usaha memecahkan masalah yang menantang. Berbagai alasan 

perlunya sekolah mengajarkan matematika kepada siswa pada hakekatnya dapat 

diringkas karena masalah kehidupan sehari-hari. 

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (2006) mata pelajaran 

Matematika perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari Sekolah Dasar. Hal 

ini dimaksudkan untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, 

analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi 

tersebut diperlukan agar siswa dapat memiliki kemampuan memperoleh, 

mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang 

selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. Selain itu dimaksudkan pula untuk 

mengembangkan kemampuan menggunakan matematika dalam pemecahan 

masalah dan mengkomunikasikan ide atau gagasan dengan menggunakan simbol, 

tabel, diagram, dan media lain. 

Mengingat hakikat matematika berkenaan dengan kemampuan berpikir 

logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Maka 

pemilihan model dalam penyampaian pembelajaran matematika sangatlah 

penting. Pemilihan model ini bertujuan agar interaksi antar guru dan siswa tidak 

terjadi kesalahpahaman dalam siswa menyerap materi yang disampaikan oleh 

guru. 

2.1.2.3. Materi Matematika SD 

Dalam penelitian ini penulis memilih materi pembelajaran penjumlahan 

dan pengurangan bilangan termuat dalam Standar Kompetensi 5, yaitu 

menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Di dalam SK tersebut terdapat 

Kompetensi Dasar yang kedua, yaitu 5.2 menjumlahan bilangan bulat. 

A. Menjumlahkan bilangan positif dan negatif 

Untuk menjumlahkan bilangan-bilanagn yang lebih besar, 

mungkinkah dilakukan dengan garis bilangan? Jika begitu, 

bagaimanakah cara menjumlahkannya? Mari kita perhatikan contoh 

penjumlahan berikut ini. 

Contoh : 

a. 56 + (-18) 
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b. (-206) + 106 

Jawaban : 

a. 56 + (-18) = 56 – 18 = 38 

b. (-206) + 106 = 106 + (-206) 

= 106 – 206 

= 106 – 106 – 100 

= -100 

Ternyata penjumlahan dengan bilangan negatif dapat dilakukan 

dengan pengurangan dari lawan bilangan negatif tersebut. 

B. Penjumlahan menggunakan media kancing positif dan negatif 

 

 Menjumlahkan bilangan positif 

5 + 3 = ? 

 

5 + 3 = 8 

 Positif dijumlah negatif 

2 + (-6) = ? 

 

2 + (-6) = -4 

 Negatif dijumlah positif 
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-2 + 4 = ? 

 

-2 + 4 = 2 

 Negatif dijumlah negatif 

-3 + (-2) = ? 

 

-3 + (-2) = -5 

Jadi: 

- Positif + positif = positif 

- Negatif + negatif = negatif 

- Positif + negatif = pasangkan untuk membentuk nol, sisanya adalah 

hasil 

- Negatif + positif = pasangkan untuk membentuk nol, sisanya adalah 

hasil 

2.1.3. Pembelajaran Kooperatif 

2.1.3.1. Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Cooperative learning berasal dari kata cooperative yang artinya 

mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama 

lainnya sebagai satu kelompok atau tim. Istilah Cooperative Learning dalam 

pengertian Bahas Indonesia dikenal dengan nama pembelajaran kooperatif. 

Menurut Johnson & Johnson (dalam Isjoni, 2011: 17) coopeartive learning adalah 

mengelompokkan siswa di dalam kelas ke dalam suatu kelompok kecil agar siswa 

dapat bekerja sama dengan kemampuan maksimal yang mereka miliki dan 

mempelajari satu sama lain dalam kelompok tersebut. Dalam melakukan proses 

belajar-mengajar guru tidak lagi mendominasi seperti lazimnya pada saat ini, 

sehingga siswa dituntut untuk berbagi informasi. Pembelajaran kooperatif sesuai 

dengan ciri manusia sebagai makhluk sosial yang tergantung dengan orang lain, 
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mempunyai tujuan dan tanggung jawab bersama, pembagian tugas dan rasa 

senasib. Konsep pembelajaran kooperatif (cooperative learning) bukanlah suatu 

konsep baru, melainkan telah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Pada awal abad 

pertama, seorang filosofi berpendapat bahwa agar seseorang belajar harus 

memiliki pasangan.   

Pemilihan model pembelajaran yang tepat dibutuhkan dalam pelaksanaan 

suatu proses pembelajaran, agar tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai 

dengan baik. Salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 

siswa SD yang suka berkelompok adalah model pembelajaran kooperatif. Sesuai 

dengan namanya kooperatif yang artinya kerja sama, model ini dapat membantu 

meringankan siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Menurut Isjoni 

(2011: 12) pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah 

siswa sebagai anggota kelompok kecil tingkat kemampuannya berbeda. Johnson 

dan Holobec (dalam Soewarso, 2013: 11) mengatakan bahwa Cooperative 

Learning (pembelajaran kooperatif) adalah pelajaran menggunakan kelompok 

kecil supaya para peserta didik bekerja sama memiliki pendapat secara maksimal 

dan saling mempelajari. Menurut Anita Lie (dalam Isjoni, 2011: 16) cooperative 

learning disebut juga dengan pembelajaran gotong royong yaitu sistem 

pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerjasama 

dengan siswa lain dalam tugas-tugas yang terstruktur. 

Senada dengan pendapat tersebut, pembelajaran kooperatif menurut 

Mawardi dan Puspasari (2011: 206) adalah suatu pembelajaran dengan sistem 

kerja kelompok yang menekankan kerja sama antar anggota kelompok dalam 

memecahkan masalah. Sehingga menurut penulis model pembelajaran kooperatif 

adalah suatu model pembelajaran yang terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang 

anggotanya heterogen sehingga terjadi suatu kerja sama dan saling mempelajari 

dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 

Ada beberapa asumsi yang mendasari pengembangan pembelajaran 

kooperatif menurut Joyce, Weil dan Calhoun (2009:302) yaitu sebagai berikut: 
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a. Sinergi yang ditingkatkan dalam bentuk kerja sama akan 

meningkatkan motivasi yang jauh lebih besar dari pada dalam bentuk 

lingkungan kompetitif individual. 

b. Anggota-anggota kelompok kooperatif dapat saling belajar satu sama 

lain. 

c. Interaksi anggota, akan menghasilkan aspek kognitif semisal 

kompleksitas sosial, menciptakan sebuah aktivitas intelektual yang 

dapat mengembangkan pembelajaran ketika dibenturkan pada 

pembelajaran tunggal. 

d. Kerja sama meningkatkan perasaan positif terhadap satu sama lain, 

menghilangkan pengasingan dan penyendirian, membangun sebuah 

hubungan, dan memberikan sebuah pandangan positif mengenai orang 

lain. 

e. Kerja sama meningkatkan penghargaan diri, tidak hanya melalui 

pembelajaran yang terus berkembang, namun juga melalui perasaan 

dihormati dan dihargai oleh orang lain dalam sebuah lingkungan. 

f. Siswa yang mengalami dan menjalani tugas serta merasa harus 

bekerja sama dapat meningkatkan kapasitasnya untuk bekerja sama 

secara produktif. Dengan kata lain, semakin banyak siswa mendapat 

kesempatan untuk bekerja sama, maka mereka akan semakin mahir 

bekerja sama, dalam hal ini akan sangat berguna bagi skill sosial 

mereka secara umum. 

g. Siswa, termasuk juga anak-anak, bisa belajar dari beberapa latihan 

untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bekerja sama. 

Dengan demikian cooperative learning merupakan suatu model 

pembelajaran yang saat ini digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar 

mengajar yang berpusat pada siswa (student oriented), terutama untuk mengatasi 

permasalahan yang ditemukan guru dalam mengaktifkan siswa, yang tiddak dapat 

bekerja sama dengan orang lain, siswa yang agresif dan tidak peduli dengan yang 

lainnya. 
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2.1.3.2. Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Tujuan utama dalam penerapan model belajar mengajar cooperative 

learning adalah agar peserta didik dapat belajar secara berkelompok bersama 

teman-temannya dengan cara saling menghargai pendepat dan memberikan 

kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan gagasannya dengan 

menyampaikan pendapat mereka secara berkelompok (Isjoni 2011: 21). 

Model pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan 

pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan secara penuh dalam suasana belajar 

yang terbuka dan demokratis. Siswa bukan lagi sebagai objek pembelajaran, 

melainkan bisa juga berperan sebagai tutor bagi teman sebayanya. 

2.1.4. Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

Numbered Head Together (NHT) merupakan salah satu dari strategi 

pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran ini dikembangkan oleh Spenser 

Kagan (1993). Model NHT adalah bagian dari model pembelajaran kooperatif 

struktural, yang menekankan pada struktur-struktur khusus yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa. Struktur Kagan menghendaki agar para siswa 

bekerja saling bergantung pada kelompok-kelompok kecil secara kooperatif. 

Struktur tersebut dikembangkan sebagai bahan alternatif dari sruktur kelas 

tradisional seperti mangacungkan tangan terlebih dahulu untuk kemudian ditunjuk 

oleh guru untuk menjawab pertanyaan yang telah dilontarkan. Suasana seperti ini 

menimbulkan kegaduhan dalam kelas, karena para siswa saling berebut dalam 

mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertanyaan peneliti (Tryana, 2008). 

Menurut Lie (2002: 59) pengertian Numbered Head Together (NHT) atau 

kepala bernomor adalah suatu tipe dari pengajaran kooperatif pendekatan 

struktural yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan 

ide -ide dan mempertimbangkan  jawaban yang paling tepat. Selain itu Numbered 

Heads Together juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerjasama 

mereka. Model ini dapat digunakan untuk semua mata pelajaran dan untuk semua 

tingkatan peserta didik. Satu aspek penting dalam pengajaran kooperatif adalah 

bahwa di samping pengajaran kooperatif membantu mengembangkan tingkah laku 
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kooperatif dan hubungan yang lebih baik diantara siswa, pengajaran kooperatif 

secara bersamaan membantu siswa dalam pengajaran akademis mereka. 

Jadi dari menurut para ahli diatas pengertian pembelajaran kooperatif tipe 

NHT adalah suatu pembelajaran yang mengutamakan adanya aktivitas para siswa 

dalam mencari dan mengolah serta melaporkan informasi yang diperoleh dari 

berbagai sumber yang bertujuan mempengaruhi interaksi siswa.  

2.1.4.1. Sintak Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

Menurut Shoimin (2014: 108) langkah-langkah pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Head Together sebagai berikut ini. 

a. Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap siswa dalam setiap kelompok 

mendapatkan nomer. 

b. Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok 

mengerjakannya. 

c. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap 

anggota kelompok dapat mengerjakannya mengetahui jawabannya 

dengan baik. 

d. Guru memanggil salah satu nomor siswa dan nomor yang dipanggil 

keluar dari kelompoknya melaporkan atau menjelaskan hasil kerja 

sama mereka. 

e. Tanggapan dengan teman yang lain, kemudian guru menunjuk nomor 

yang lain. 

f. Kesimpulan. 

2.1.4.2. Kelebihan Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

a. Siswa tidak terlalu menggantungkan pada guru, akan tetapi dapat 

menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri. 

b. Dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan. 

c. Dapat membantu anak untuk merespon orang lain. 

d. Dapat memberdayakan siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam 

belajar. 

e. Dapat meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial. 
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f. Dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan 

pemahamannya sendiri, menerima umpan balik. 

g. Dapat meningkatkan kemampuan siswa menggunakan informasi dan 

kemampuan belajar abstrak menjadi nyata. 

h. Dapat meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk berpikir. 

2.1.4.3. Kekurangan Model Pembelajaran NHT (Numbered Head Together) 

a. Dengan leluasanya pembelajaran maka apabila keleluasaan itu tidak 

optimal maka tujuan dari apa yang dipelajari tidak akan tercapai. 

b. Penilaian kelompok dapat membutakan penilaian secara individu apabila 

guru tidak jeli dalam pelaksanaannya. 

c. Mengembangkan kesadaran berkelompok memerlukan waktu yang 

panjang. 

2.1.4.4. Sistem sosial 

Menurut Winataputra (2001: 8), sistem sosial adalah situasi atau suasana 

dan norma yang berlaku dalam model tersebut. Pada pembelajaran model 

Numbered Head Together (NHT) ini akan terbentuk suasana disiplin, 

bekerjasama, antusiasme dan berfikir kritis sehingga akan terbentuk sikap siswa 

menghargai pendapat orang lain. 

Aturan dalam pembelajaran misalnya dengan pembentukan kelompok 

dimana dalam pembentukan kelompok dengan cara berhitung 1-8, dimana anak 

yang memiliki nomor 1-8 menjadi satu kelompok dan begitu seterusnya. 

2.1.4.5. Prinsip Reaksi 

Winataputra (2001: 8-9) berpendapat bahwa sistem reaksi adalah pola 

kegiatan yang menggambarkan bagaimana seharusnya guru melihat dan 

memperlakukan para siswa, termasuk bagaimana seharusnya guru memberikan 

respon terhadap para siswa. Dalam model Numbered Head Together (NHT) peran 

guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran sehingga siswa akan dipandu oleh 

guru dalam pelaksanaan pembelajaran dan akan terjadi interaksi antara guru dan 

siswa sehingga siswa menjadi aktif dan berfikir kritis dalam proses pembelajaran. 

Dalam pembelajaran menggunakan model NHT pada mulanya guru 

sekilas memberikan materi awal, misalnya tentang penggolongan hewan 
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berdasarkan jenis makanannya, guru memberikan LKS kepada semua kelompok 

yang sudah ditentukan untuk didiskusikan. 

Dalam kegiatan diskusi guru berkeliling dan memberikan bantuan kepada 

kelompok dalam menyatukan berbagai pendapat yang ada dari masing-masing 

anak didalam kelompok tersebut. Ataupun menanyakan hal-hal yang kurang 

dimengerti oleh kelompok tersebut. 

Guru memancing pemikiran siswa dengan memberikan contoh-contoh 

yang spesifik agar perhatian siswa terpusat pada materi. Memberikan bantuan 

kepada anggota kelompok agar tetap aktif. 

2.1.4.6. Daya Pendukung 

Winataputra (2001: 9) mengemukakan bahwa sistem pendukung adalah 

segala sarana, bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan model 

tersebut. Sarana yang dipergunakan di dalam model Numbered Head Together 

(NHT) adalah materi pembelajaran, metode, dan media yang baik dan relevan 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tentunya perlu adanya sebuah media, metode atau alat, maka dari itu 

dalam pembelajaran model Numbered Head Together (NHT) ini akan 

memerlukan materi/buku yang relevan, media audio visual bila memungkinkan 

dan dengan metode ceramah untuk memperlancar jalannya proses pembelajaran. 

a) Materi Pembelajaran 

Materi yang digunakan yaitu berupa materi yang disiapkan dan 

disampaikan oleh guru yaitu tentang penjumlahan bilangan bulat sebagai 

penunjang dalam kegiatan belajar mengajar. 

b) Media Belajar 

Untuk memudahkan siswa agar dapat  memahami materi yang 

disampaikan oleh guru. Disini guru menggunakan media visual (gambar) 

dengan menggunakan kancing positif dan kancing negatif. 

2.1.4.7. Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring 

a. Dampak Instruksional 

Dampak instruksional adalah hasil belajar yang dicapai langsung dengan 

cara mengarahkan siswa pada tujuan yang diharapkan. Peningkatan aktivitas 
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siswa dan peningkatan hasil belajar siswa. Dampak instruksional secara 

umum pada model ini adalah: 

a) Pemahaman atas konsep dan/atau proses pembelajaran. 

b) Kemampuan berfikir kritis. 

c) Bertanggung jawab. 

Secara khusus dampak instruksional dalam mengenal penjumlahan 

bilangan bulat melalui pembelajaran Numbered Head Together adalah 

kemampuan berfikir kritis dan memahami konsep/proses pembelajaran 

untuk mengenal penjumlahan bilangan bulat. 

b. Dampak Pengiring 

Sedangkan dampak pengiring adalah hasil belajar lainya yang dihasilkan 

oleh suatu proses belajar mengajar sebagai akibat terciptanya suasana 

belajar yang dialami langung oleh siswa tanpa mengarah langsung dari 

pengajar. Dampak pengiringnya adalah meningkatkan kerja sama guru 

dengan siswa dan antara siswa dengan siswa lainnya sehingga dapat 

meningkatkan hubungan dan kepercayaan dalam proses belajar mengajar, 

menumbuhkan sikap tanggung jawab, kerja sama kelompok dan persaingan 

sehat antar kelompok, siswa belajar menerima pendapat orang lain, siswa 

berani mengungkapkan pendapat dimuka umum, dan mengembangkan 

pengendalian emosi bila kalah atau menang dalam permainan. 

Untuk lebih jelasnya supaya mudah dimengerti dan dipahami agar tujuan 

pembelajaran dapat digambarkan dalam bentuk visualisasi dapat dilihat 

pada gambar 2.1. 

Dampak instruksional dan dampak pengiring yang sudah dipaparkan 

diatas dilukiskan dalam gambar 2.1 berikut. 
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Gambar 2.1 

Dampak pengiring dan Dampak Instruksional Model Numbered Head 

Together dalam Pembelajaran Bilangan Bulat 

Keterangan: 

Dampak instruksional  

Dampak Pengiring  

 

2.1.5. Hasil Belajar 

2.1.5.1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah suatu penilaian akhir dari suatu proses perubahan yang 

telah dilakukan berulang-ulang. Hasil belajar akan selalu tersimpan dalam jangka 

waktu yang lama atau bahakan akan melekat selamanya karena hasil belajar turut 

serta dalam membentuk pribadi individu yang ingin mencapai hasil yang baik 

sehingga akan merubah pola pikir seseorang untuk menghasilkan perubahan 

perilaku kerja yang lebih baik. 

Kemampuan 

bekerjasama dalam 

memahami materi 

mengenal penjumlahan 

bilangan bulat 

Bekerja sama Bertanggung jawab 

Disiplin 

Jujur 

Toleransi Kemampuan 

memanfaakan 

penjumlahan bilangan 

bulat dalam kehiduan 

sehari-hari 

Model 

Numbered-Heads 

Together (NHT) 
Berfikir kritis 

Aktif 

Menghargai Waktu 

Pandai bercakap 

sesuai EYD. 
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Menurut Susanto (2013:  5) hasil belajar yaitu perubahan yang terjadi pada 

diri siswa baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai 

hasil dari kegiatan belajar. Menurut Nawawi (dalam Susanto, 2013: 5) hasil 

belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari 

materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan skor yang diperoleh dari hasil tes 

mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu. 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku secara menyeluruh bukan 

hanya pada satu aspek saja tetapi terpadu secara utuh (Anitah, 2008: 219). Guru 

harus memperhatikan secara seksama agar perilaku tersebut dapat dicapai 

sepenuhnya oleh siswa. Perwujudan hasil belajar akan selalu berkaitan dengan 

kegiatan evaluasi pembelajaran sehingga diperlukan adanya teknik dan prosedur 

evaluasi belajar yang dapat menilai secara efektif proses dan hasil belajar. 

Hasil belajar tidak selalu berbentuk tes namun juga terdapat berbagai 

bentuk hasil belajar. Suprijono (2009:5) mengemukakan hasil belajar adalah pola-

pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan 

keterampilan. Hasil belajar berupa:  

a) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan mapun tertulis. Kemampuan merespons secara 

spesifik terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut tidak 

memerlukan manipulasi simbol, pemecahan masalah maupun penerapan 

aturan.  

b) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan 

mengkategorisasi, kemampuan analitis-sintesis fakta-konsep dan 

mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. Keterampilan intelektual 

merupakan kemampuan melakukan aktivitas kognitif bersifat khas.  

c) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan 

kaidah dalam memecahkan masalah.  
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d) Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak 

jasmani.  

e) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan 

menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan 

kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai standar perilaku.  

 Jadi menurut Suprijono ini, hasil belajar sungguhlah bervariasi bentuknya 

dapat berupa informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, 

keterampilan motorik, dan sikap. Kelima bentuk hasil belajar yang disampaikan 

tersebut tidak lepas dari cakupan aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. Oleh 

karena itu dapat dikatakan satu atau dua bahkan ketiga aspek dapat dikatakan 

sebuah hasil belajar. 

Berdasarkan beberapa pendapat menganai hasil belajar, dapat dipertegas 

kembali bahwa hasil belajar adalah prestasi belajar siswa dalam proses belajar 

mengajar dengan membawa suatu perubahan dan pembentukan tingkah laku siswa 

berupa nilai yang mencakup aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), 

maupun psikomotor (keterampilan). Hasil belajar juga bisa disebut suatu hasil 

nyata yang telah diperoleh siswa dalam usaha menguasai segala kecakapan di 

sekolah yang biasanya diwujudkan dalam bentuk rapor. 

2.1.5.2. Jenis-Jenis Hasil belajar 

Pada pembahasan sebelumnya sudah disinggung terkait jenis hasil belajar 

yang bervariasi. Hasil belajar memiliki beberapa jenis, seperti aspek kognitif, 

afektif bahkan psikomotor, ketiga jenis hasil belajar ini dijelaskan lebih dalam 

oleh Latuheru dalam Slamet (2006), yaitu sebagai berikut:  

a. Cognitif Domain (ranah kognitif), yang berisi perilaku-perilaku yang 

menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan 

keterampilan berpikir.  

b. Afektif Domain (ranah afektif) berisi perilaku-perilaku yang menekankan 

aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi dan cara 
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penyesuaian diri. Tujuan pendidikan ranah afektif adalah hasil belajar atau 

kemampuan yang berhubungan dengan sikap atau afektif.  

c. Psychomotor Domain (ranah psikomotor) berisi perilaku-perilaku yang 

menekankan aspek keterampilan motorik, karena keterampilan ini 

melibatkan secara langsung otot, urat dan persendian, sehingga 

keterampilan benar-benar berakar pada kejasmanian.  

 Dengan demikian sudah jelas bahwa ranah kognitif menekankan aspek 

intelektual siswa, ranah afektif menekankan pada emosi, sikap sedangkan ranah 

psikomotor lebih kepada aspek keterampilan siswa itu sendiri. Oleh sebab itu, 

tujuan pelaksanaan pembelajaran adalah untuk meningkatkan kecakapan siswa 

terhadap aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Ketiga kecakapan aspek ini 

akan berwujud pada apa yang disebut hasil belajar. 

2.1.5.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Setiap seseorang belajar pasti terkadang dapat fokus dan mendapatkan 

hasil maksimal namun terkadang kurang maksimal karena adanya sebuah faktor. 

Belajar itu sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor intern maupun 

ekstern yang disampaikan oleh Slameto (2010:54), berikut faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar adalah faktor intern dan faktor ekstern. 

A. Faktor-Faktor Intern 

1) Faktor Jasmaniah 

Ada dua faktor yang tergolong dalam faktor jasmaniah yaitu faktor 

kesehatan dan cacat tubuh. Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan 

beserta bagian-bagiannya/ bebas dari penyakit. Kesehatan adalah keadaan atau hal 

sehat, kesehatan seseorang berpengaruh terhadap belajar. Sedangkan cacat tubuh 

adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai 

tubuh/badan. Cacat tubuh bisa berupa buta, lumpuh dan sebagainya. 

2) Faktor Psikologi 

Ada tujuh faktor yang tergolong kedalam faktor psikologis yaitu; 

intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan kesiapan. Pertama 

faktor intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan 
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untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat 

dan berpengaruh, mengetahui/menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara 

berpengaruh, mengetahui relasi dan mempelajari dengan cepat. Kedua faktor 

perhatian menurut Gazali dalam Slameto (2010:56) adalah keaktifan jiwa yang 

dipertinggi, jiwa itu pun semata-mata tertuju pada suatu objek (benda/ hal) atau 

sekumpulan objek. Ketiga faktor minat menurut Hilgard dalam Slameto (2010:57) 

rumusan tentang minat adalah “Interest is persisting tendency to pay attention to 

and enjoy some activety or content”, minat adalah kecenderungan yang tetap 

untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Hilgard menambahkan 

keempat faktor bakat “the capacity to learn” bakat adalah kemampuan untuk 

belajar. Kelima faktor motif adalah erat sekali hubungannya dengan tujuan yang 

akan dicapai. Keenam faktor kematangan adalah suatu tingkat/fase dalam 

pertumbuhan seseorang, dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk 

melaksanakan kecakapan baru. Dan ketujuh faktor kesiapan menurut Jamies 

Drever dalam Slameto (2010:59) “Preparedness to respond or react”, kesiapan 

adalah kesediaan untuk memberi respons atau bereaksi. 

3) Faktor Kelelahan 

Faktor kelelahan dapat dibedakan menjadi dua faktor yaitu kelelahan 

jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani adalah terlihat dengan lemah 

lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. 

Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, 

sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. 

B. Faktor-Faktor Ekstern 

1) Faktor Keluarga 

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga: cara orang 

tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan 

ekonomi keluarga. Pertama cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruh bagi 

anaknya hal ini jelas dipertegaskan oleh Sutjipto Wirowidjojo dalam Slameto 

(2010: 61) bahwa keluarga adalah lembaga pendidik pertama dan utama. Kedua 

relasi antaranggota keluarga adalah relasi orang tua dengan anaknya. Ketiga 

suasana rumah sebagai situasi atau kejadian-kejadian yang sering terjadi di dalam 
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keluarga dimana anak berada dan belajar. Keempat keadaan ekonomi keluarga 

erat hubungannya dengan belajar anak. Kelima pengertian orang tua anak belajar 

perlu dorongan dan perhatian orang tua. Keenam latar belakang kebudayaan 

tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga mempengaruhi sikap anak 

dalam belajar. 

2) Faktor Sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar mencakup metode mengajar, 

kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, 

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

metode belajar dan tugas rumah. Metode mengajar adalah suatu cara/jalan yang 

harus dilalui di dalam mengajar. Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan 

yang diberikan kepada siswa. Relasi guru dengan siswa proses belajar mengajar 

yang terjadi antara guru dengan siswa mempengaruhi belajar siswa. Relasi siswa 

dengan siswa guru kurang mendekati siswa dan kurang bijaksana, siswa 

mendapatkan sifat-sifat dan tingkah laku dari teman lain yang kurang 

menyenangkan. Disiplin sekolah erat hubungannya dengan kerajinan siswa 

dalam sekolah dan juga dalam belajar. Alat pelajaran berhubungan dengan cara 

belajar siswa karena alat pelajaran yang dipakai guru pada waktu mengajar 

dipakai pula oleh siswa untuk menerima bahan yang diajarkan. Waktu sekolah 

merupakan mempengaruhi belajar siswa jika terlalu lama juga bisa 

menyebabkan anak kurang berpengaruh menerima pembelajaran. Standar 

pelajaran di atas ukuran; guru dalam menuntut penguasaan materi harus sesuai 

dengan kemampuan masing-masing siswa, yang penting tujuan yang dirumuskan 

dapat tercapai. Gedung sekolah, jika gedung yang kurang memadai bagaimana 

mungkin mereka bisa belajar dengan baik. Metode belajar; dalam hal ini banyak 

siswa melaksanakan cara belajar yang salah sehingga perlu pembinaan dari guru. 

Tugas rumah waktu belajar adalah di sekolah guru jangan terlalu banyak 

memberi tugas rumah pada siswa. 

3) Faktor Masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor ekstern juga mempengaruhi terhadap hasil 

belajar siswa. Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat menguntungkan terhadap 
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perkembangan pribadinya. Tetapi jangan terlalu banyak karena dapat 

mempengaruhi belajar siswa. Media seperti TV dan radio dapat mempengaruhi 

belajar anak, orang tua lebih membingan anak untuk belajar. Teman bergaul lebih 

cepat masuk dalam jiwa, jika teman bergaul yang baik maka belajar siswa akan 

baik, sebaliknya jika teman bergaul yang kurang baik akan mengakibatkan belajar 

siswa yang jahat. Kehidupan masyarakat jika dalam masyarakat yang tidak 

berpendidikan, pencuri, penjudi dan lain sebagainya dapat berpengaruh jelek pada 

anak. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa faktor internal dan faktor eksternal 

sangat mempengaruhi hasil belajar. 

Jadi memang banyak faktor belajar itu sendiri yang dikategorian menjad 

dua yakni faktor intern terdiri dari faktor jasmaniah, psikologis dan kelelahan 

sedangkan faktor ektern seperti keluarga (cara mendidik, ekonomi, latar belakang 

dan sebagainya), faktor sekolah (kurikulum, metode, relasi guru, relasi siswa dan 

sebagainya) serta faktor masyarakat (pengaruh media, teman bergaul dan 

sebagainya). Oleh sebab itu faktor-faktor yang disampaikan Slameto ini menjadi 

pertimbangan dalam menganalisis hasil belajar yang dihasilkan siswa itu setelah 

melalui proses pembelajaran. 

2.2. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian tentang penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Head Together (NHT) telah dilakukan oleh peneliti lain. Berbagai 

penelitian tersebut telah membuktikan bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Sehingga peneliti memilih beberapa kajian hasil 

penelitian yang relevan sesuai penelitian yang penulis lakukan. 

Sugiarto Tri (2012) “Perbedaan Hasil Belajar Matematika Antara Siswa 

yang Diajar dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

(Numbered Heads Together) dan Model Pembelajaran Konvensional Kelas VIII 

di SMP Negeri 3 Salatiga Tahun Ajaran 2012/2013”. Hasil penelitian 

menunjukkan hasil belajar siswa yang diajar menggunakan NHT lebih baik 

dibanding dengan konvensional dengan rata-rata 79,39. 
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Juwito (2012) “Upaya Peningkatan Prestasi Belajar Matematika Melalui 

Model Pembelajaran Kooperatif Number Heads Together (NHT) pada Siswa 

Kelas IV SD Madugowongjati 02 Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Tahun 

Pelajaran 2011/2012”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata dalam siklus 

I dan siklus II mengalami ketuntasan belajar 83%. 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dijabarkan, maka dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Head Together (NHT) memberikan pengaruh baik dalam hasil belajar siswa. 

Hasil penelitian terdahulu tersebut relevan dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti karena sama-sama meneliti tentang pengaruh model pembelajaran 

Numbered Heads Together (NHT). 

2.3. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran utama yang ada di 

Sekolah Dasar akan tetapi pelajaran tersebut masih menjadi sesuatu yang ditakuti 

oleh sebagian besar siswa. Mereka menganggap matematika adalah mata 

pelajaran yang paling sulit bila dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. 

Indikasinya dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang kurang memuaskan. 

Penggunaan model dan metode pembelajaran yang biasa diterapkan oleh guru 

selama ini kurang variasi sehingga siswa pasif dan kurang terlibat dalam 

pembelajaran. Hal ini menyebabkan siswa mengalami kejenuhan. 

Salah satu faktor yang berpengaruh untuk mengatasi masalah tersebut 

adalah perlu adanya penggunaan model dan metode pembelajaran yang 

memungkinkan siswa turut aktif dalam suatu kegiatan pembelajaran, karena 

model pembelajaran sangat penting dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) adalah 

salah satu model pembelajaran kooperatif sebagai alternatif bagi guru dalam 

mengajar siswa. Pada pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together 

(NHT), siswa terdorong untuk belajar secara aktif, memiliki semangat kerjasama, 
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memiliki tanggung jawab individual terhadap diskusi kelompok, mampu 

berekspresi/mengeluarkan pendapat, memiliki jiwa kompetisi yang sehat dan 

terlibat total dalam pembelajaran. Dengan adanya keterlibatan total semua siswa 

tentunya akan berdampak positif terhadap hasil belajar siswa. Siswa dari 

kelompok kurang pandai akan mendapat transfer pengetahuan dari kelompok 

siswa pandai yang merupakan teman sebayanya yang memiliki orientasi dan 

bahasa yang sama. Sedangkan siswa kelompok pandai akan meningkat 

kemampuan akademiknya karena memberi pelayanan sebagai tutor membutuhkan 

pemikiran lebih mendalam tentang materi yang dijelaskan. Model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) merupakan jenis pembelajaran 

kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai 

alternatif terhadap struktur kelas tradisional. Model pembelajaran ini sangat 

diperlukan dalam proses belajar mengajar sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa khususnya pada mata pelajaran matematika. 
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Gambar 2.2 

Kerangka Berfikir 

Model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) yang hanya memiliki 

enam sintaks/langkah pembelajaran antara lain pada tahap pertama adalah siswa 

dibagi dalam kelompok setiap siswa dalam setiap kelompok mendapatkan nomer 

dan dalam pembagian kelompok secara acak tanpa membedakan suku, ras, dan 

budaya. Kedua adalah guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok 

mengerjakannya, pada tahap pemberian tugas melatih siswa tanggung jawab dan 

tidak meremehkan sesuatu apapun. Ketiga kelompok mendiskusikan jawaban 

Model NHT Sintak 1. Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap 

siswa dalam setiap kelompok 

mendapatkan nomer. 

2. Guru memberikan tugas dan masing-

masing kelompok mengerjakannya. 

3. Kelompok mendiskusikan jawaban yang 

benar dan memastikan tiap anggota 

kelompok dapat mengerjakannya 

mengetahui jawabannya dengan baik. 

4. Guru memanggil salah satu nomor siswa 

dan nomor yang dipanggil keluar dari 

kelompoknya melaporkan atau 

menjelaskan hasil kerja sama mereka. 

5. Tanggapan dengan teman yang lain, 

kemudian guru menunjuk nomor yang 

lain. 

6. Kesimpulan. 

Dampak 

1. Mandiri dan toleransi 

2. Bersabar dan sportif agar tidak 

tergesa-gesa. 

3. Disiplin dan tanggung jawab 

4. Berperan aktif dan brfikir kritis 

dalam berdiskusi 

5. Mampu berbicara dengan baik 

dan bertanggung jawab dengan 

apa yang telah dipercayakan. 

Hasil Belajar 
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yang benar dan memastikan tiap anggota kelompok dapat mengerjakannya 

mengetahui jawabannya dengan baik, dalam tahap ini yaitu siswa akan 

bekerjasama dengan baik, malatih kejujuran, menghargai waktu, aktif dan berfikir 

kritis. Keempat guru memanggil salah satu nomor siswa dan nomor yang 

dipanggil keluar dari kelompoknya melaporkan atau menjelaskan hasil kerja sama 

mereka, dalam tahap mempresentasikan melatih siswa untuk berbicara dengan 

baik dan benar, dan bertanggung jawab. Kelima memberikan tanggapan dengan 

teman yang lain, kemudian guru menunjuk nomor yang lain, dalam tahap ini 

melatih siswa untuk berperilaku sportif dan berani mengungkapkan pendapat. 

Keenam kesimpulan. 

2.4. Hipotesis Penelitian 

H0 : Tidak ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Head Together (NHT) terhadap hasil belajar matematika pada siswa 

kelas IV SDN Pedurungan Lor 02 Semarang. 

Ha : Ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT) terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas 

IV SDN Pedurungan Lor 02 Semarang. 

 


