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 BAB II  

LANDASAN TEORI 

A. Deskripsi Hasil Belajar 

1. Pengertian Belajar  

Belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dari keseluruhan proses 

pendidikan di sekolah. Belajar merupakan awal kegiatan untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Akan terlihat perubahan tingkah laku baik dari pribadinya, pengetahuan, 

keterampilan maupun sikap dari peserta didik setelah ia mengalami proses belajar. 

Uno menyatakan bahwa: 

Belajar adalah pemerolehan pengalaman baru oleh seseorang dalam bentuk 

perubahan perilaku yang relatif menetap, sebagai akibat adanya proses dalam 

bentuk interaksi belajar terhadap suatu objek (pengetahuan), atau melalui suatu 

penguatan (reinforcement) dalam bentuk pengalaman terhadap suatu objek yang 

ada dalam lingkungan belajar.1 

 

Menurut Gegne dalam Ratna “belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses 

di mana suatu organisasi berubah prilakunya sebagai akibat pengalaman”.2 Lebih 

lanjut Susanto mendefinisikan bahwa:  

Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam 

keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan 

baru sehingga memungkinkan seseorang terjadinya perubahan perilaku yang 

relative tetap baik dalam berfikir, merasa, maupun dalam bertindak.3  

 

                                                           
1Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, Analisis di Bidang Pendidikan 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 15. 
2Ratna Wilis Dahar, Teori-Teori Belajar, (Jakarta: PT. GELORA AKSARA PRATAMA, 

2011), h. 2. 

3Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2013), h. 4. 
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Berdasarkan definisi belajar yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas 

peneliti menarik kesimpulan belajar adalah suatu proses untuk memperoleh 

pengetahuan baru yang diperoleh melalui interaksi interaktif dengan lingkungannya, 

yang menghasilkan perubahan-perubahan yang bersifat menetap. 

2. Prinsip-Prinsip Belajar 

Prinsip belajar menurut Riyanto adalah landasan berfikir, landasan berpijak 

dan sumber motivasi, dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya 

proses belajar antardidik dan pendidik yang dinamis dan terarah.4 Suprijono  

menyebutkan bahwa prinsip-prinsip belajar yaitu: 

Pertama, prinsip belajar adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku sebagai 

hasil belajar memiliki ciri-ciri: 1) Sebagai hasil tindakan rasional instrumental 

yaitu perubahan yang disadari 2)Kontinu atau berkesinambungan dengan 

perilaku lainnya, 3) Fungsional atau bermanfaat sebagai bekal hidup, 4) Positif 

atau berakumulasi, 5) Aktif atau sebagai usaha yang direncanakan dan dilakukan, 

6) Permanen atau tetap, 7) bertujuan dan terarah, 8) mencakup keseluruhan 

potensi kemanusiaan. Kedua, belajar merupakan proses. Belajar terjadi karena 

didorong kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Belajar adalah proses 

sistemik yang dinamis, konstruktif, dan organik. Belajar merupakan kesatuan 

fungsional dari berbagai komponen belajar. Ketiga, belajar merupakan bentuk 

pengalaman. Pengalaman pada dasarnya adalah hasil interaksi antara peserta 

didik dengan lingkungannya.5 

 

Dari beberapa prinsip yang ada maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

pelaksanaannya belajar tidak bisa dilakukan dengan sembarangan atau tanpa tujuan 

dan arah yang baik, agar aktivitas belajar yang dilakukan dalam proses belajar pada 

upaya perubahan dapat dilakukan dan berjalan dengan baik, diperlukan prinsip-

                                                           
4 Bambang  Riyanto, Dasar-Dasar Pembelajaran, Edisi 4, (Yogyakarta: BPFE, 2012), h. 62. 
5Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2013), h. 4. 
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prinsip yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam belajar. Prinsip-prinsip ditujukan 

pada hal-hal penting yang harus dilakukan guru agar terjadi proses belajar yang baik. 

Prinsip belajar juga memberikan arah tentang apa saja yang sebaiknya dilakukan oleh 

para guru agar para siswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. 

3. Tujuan Belajar 

Belajar berlangsung karena adanya tujuan yang akan dicapai seseorang. 

Tujuan inilah yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan belajar, 

sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Sardiman bahwa tujuan belajar pada 

umumnya ada tiga macam, yaitu: 

1) Untuk mendapatkan pengetahuan 

Hal ini ditandai dengan kemampuan berfikir, karena antara kemampuan berfikir 

dan pemilihan pengetahuan tidak dapat dipisahkan. Kemampuan berfikir tidak 

dapat dikembangkan tanpa adanya pengetahuan berfikir akan memperkaya 

pengetahuan. 

2) Penanaman konsep dan keterampilan 

Penanaman konsep memerlukan keterampilan, baik keterampilan jasmani 

maupun keterampilan rohani. Keterampilan jasmani adalah keterampilan yang 

dapat diamati sehingga akan menitikberatkan pada keterampilan penampilan 

atau gerak dari seseorang yang sedang belajar termasuk dalam hal ini adalah 

masalah teknik atau pengulangan. Sedangkan keterampilan rohani lebih rumit, 

karena lebih abstrak, menyangkut persoalan penghayatan, keterampilan berfikir 

serta kreativitas untuk menyelesaikan dan merumuskan suatu konsep. 

3) Pembentukan sikap 

Pembentukan sikap mental dan perilaku anak didik tidak akan terlepas dari soal 

penanaman nilai-nilai, dengan dilandasi nilai anak didik akan dapat 

menumbuhkan kesadaran dan kemampuan untuk mempraktikkan segala sesuatu 

yang sudah dipelajarinya.6 

 

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan  belajar 

merupakan hal yang sangat esensial, baik dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, 

                                                           
6A. M Sardiman,  Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 

26-28. 
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maupun penilaian. Tujuan memberikan petujuk untuk memilih pelajaran, menata 

urutan topik-topik, mengalikasikan waktu, memilih alat bantu pembelajaran, serta 

menyediakan ukuran untuk mengukur hasil belajar siswa. Sejumlah hasil belajar yang 

menunjukkan bahwa siswa telah melakukan kegiatan belajar, yang meliputi 

pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap yang baru. Tujuan belajar adalah suatu 

deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah 

berlangsungnya proses belajar.  

4. Pengertian Hasil Belajar 

Untuk memberikan pengertian tentang hasil belajar maka akan diuraikan 

terlebih dahulu dari segi bahasa. Pengertian ini terdiri dari dua kata ‘hasil’ dan 

‘belajar’. Dalam KBBI hasil memiliki beberapa arti: 1) sesuatu yang diadakan oleh 

usaha, 2) pendapatan, perolehan dan buah. Sadangkan belajar adalah perubahan 

tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman.7 

Hasil belajar tidak terlepas dari proses belajar yang telah dilakukan, karena di 

dalam kegiatan tersebut hasil belajar menjadi tolak ukur dalam menilai sejauh mana 

keberhasilan yang diperoleh seseorang dari proses atuapun kegiatan belajar yang 

telah dilakukan. Hasil belajar merupakan perubahan yang terdapat pada siswa baik 

yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

Secara umum Abdurrahman menjelaskan hasil belajar adalah kemampuan 

yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Menurutnya juga anak-anak 

                                                           
7Tim Penyusun Pusat Bahasa (Mendikbut), Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, Ed. 3, cet. 4, 2007), h. 408 & 121. 
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yang berhasil dalam belajar ialah berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau 

tujuan instruksional.8 

Kebiasaan belajar baik dari segi cara belajar, waktu belajar, keteraturan 

belajar, suasana belajar merupakan faktor penunjang keberhasilan belajar peserta 

didik. Kebiasaan itu perlu diketahui oleh guru, bukan hanya untuk menyelesaikan 

masalah pengajaran dengan kebiasaan yang menunjang prestasi atau sebaliknya. 

Kebiasaan belajar yang salah harus diperbaiki dan ditinggalkan serta guru mencoba 

mengembangkan kebiasaan belajar baru yang lebih bermakna. Untuk memperoleh 

informasi mengenai kebiasaan belajar peserta didik, guru harus menggunakan tekhnik 

observasi atau pengamatan terhadap cara belajar misalnya cara belajar membaca 

buku, cara mengerjakan tugas, cara menjawab pertanyaan, cara memecahkan 

masalah, cara diskusi dan sebaginya. Dimyati Mudjiono mengemukakan bahwa:  

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak 

mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil 

belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan 

puncak proses belajar.9  

 

Hasil belajar merupakan pengukuran dari penilaian kegiatan belajar atau 

proses belajar yang dinyatakan dalam simbol, huruf maupun kalimat yang 

menceritakan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak pada periode tertentu.  Hasil 

belajar digunakan oleh pengajar untuk dijadikan ukuran atau criteria dalam mencapai 

suatu tujuan pendidikan. Hal ini dapat tercapai apabila peserta didik sudah memahami 

                                                           
8Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1999), h. 38. 
9Dimyati & Mudjiono, Belajar Dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 3. 
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belajar dengan diiringi oleh perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi. Berdasarkan 

pengertian di atas maka dapat disintesiskan bahwa hasil belajar adalah perubahan 

yang terjadi pada diri individu yang belajar, bukan saja perubahan mengenai 

pengetahuan tetapi kemampuan untuk membentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, 

pengertian, penguasaan, dan penghargaan dalam diri individu yang belajar. Hasil 

belajar merupakan suatu hasil yang dicapai oleh peserta didik  setelah pembelajaran 

dalam selang waktu tertentu yang diukur dengan menggunakan alat evaluasi. 

Berdasarkan teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

suatu hasil yang diperoleh siswa setelah siswa tersebut melakukan kegiatan belajar 

dan pembelajaran serta bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang dengan 

melibatkan aspek kognitif, afektif maupun psikomotor, yang dinyatakan dalam 

simbol, huruf maupun kalimat. Hasil belajar juga merupakan kemampuan, 

keterampilan yang diperoleh siswa setelah mereka menerima perlakuan yang 

diberikan oleh guru sehingga dapat mengkontruksi pengetahuan itu dalam kehidupan 

sehari-hari. Selanjutnya proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil oleh setiap 

guru memiliki pandangan masing-masing sejalan dengan filosofisnya. Namun untuk 

menyatakan persepsinya terhadap penilaian hasil belajar harus tetap berpedoman pada 

kurikulum. 

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Aktivitas belajar siswa tidak selamanya berlangsung wajar, kadang-kadang 

lancar dan kadang-kadang tidak lancar, kadang-kadang cepat menangkap apa yang 

dipelajari, kadang-kadang terasa sulit untuk dipahami. Dalam hal semangatpun 
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kadang-kadang tinggi dan kadang-kadang sulit untuk berkonsentrasi dalam belajar. 

Demikian kenyataan yang sering dijumpai pada setiap siswa dalam kehidupannya 

sehari-hari di dalam aktivitas belajar mengajar. 

Setiap siswa memang tidak ada yang sama, perbedaan individual inilah yang 

menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar dikalangan siswa, sehingga 

menyebabkan perbedaan hasil belajarnya. Hasil belajar merupakan hasil dari suatu 

proses yang di dalamnya terdapat sejumlah faktor yang saling mempengaruhi, tinggi 

rendahnya hasil belajar siswa tergantung pada faktor-faktor tersebut.  

Slameto menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

yaitu: 

a. Faktor internal (faktor dari dalam siswa) meliputi: 

1) Faktor jasmani yang mencakup kesehatan dan cacat tubuh. 

2) Faktor psikologi yang mencakup dari intelegensi, perhatian, minat, bakat, 

motif, kematangan dan kesiapan. 

3) Faktor kelelahan 

b. Faktor eksternal (faktor dari luar siswa) meliputi: 

1) Faktor keluarga yang mencakup cara orang tua mendidik, relasi antara 

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, dan latar 

belakang kebudayaan. 

2) Faktor sekolah yang mencakup dari metode mengajar guru, kurikulum, relasi 

guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat dan 

media pelajaran, waktu sekolah, standar belajar di atas ukuran, dan tugas 

rumah. 

3) Faktor masyarakat yang mencakup kegiatan siswa dalam masyarakat media 

massa, teman bergaul dan bentuk masyarakat.10 

Menurut Muhibbin Syah, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

peserta didik yaitu:11  

                                                           
10Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2003), h. 54. 
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a. Faktor internal meliputi dua aspek yaitu: 

1) Aspek fisiologis 

2) Aspek psikologis 

b. Faktor eksternal meliputi: 

1) Faktor lingkungan sosial 

2) Faktor lingkungan nonsosial 

Faktor utama yang mempengaruhi hasil belajar siswa antara lain: 

a. Faktor internal yakni keadaan/kondisi jasmani dan rohani peserta didik. 

b. Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan di sekitar 

peserta didik misalnya faktor lingkungan. 

c. Faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi 

strategi dan metode yang digunakan untuk melakukan kegiatan mempelajari 

materi-materi pembelajaran.12 

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar diantaranya faktor jasmani dan 

rohani siswa, hal ini berkaitan dengan masalah kesehatan siswa baik kondisi fisiknya 

secara umum, sedangkan faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi. Hasil belajar 

siswa di madrasah 70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30 % dipengaruhi 

oleh lingkungan.13  

Tinggi rendahnya hasil belajar peserta didik dipengaruhi banyak faktor-faktor 

yang ada, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut sangat 

                                                                                                                                                                      

11Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 132. 
12Ibid., h. 144. 
13Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru, 2001), h. 39 
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mempengaruhi upaya pencapaian hasil belajar siswa dan dapat mendukung 

terselenggaranya kegiatan proses pembelajaran, sehingga tercapai tujuan 

pembelajaran.  

Berdasarkan pendapat di atas bahwa faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

siswa yakni berasal dari dalam diri siswa itu sendiri dan juga dapat berasal dari luar 

siswa seperti sekolah dan keluarga. Sehingga dalam proses pembelajaran diperlukan 

kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua siswa demi mewujudkan tujuan 

pembelajaran khususnya hasil belajar siswa. 

B. Deskripsi Mata Pelajaran Matematika 

1. Pengertian Matematika 

Matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang sangat penting 

dalam kehidupan. Menurut Sembiring (dalam jurnal Novita E.I) salah satu alasan 

mengapa matematika dipelajari adalah karena berguna, baik dalam kehidupan sehari-

hari maupun sebagai bahasa dan alat dalam perkembangan sains dan tehnologi.14 

Oleh sebab itu, matematika sering diterapkan atau digunakan dalam berbagai bidang 

usaha seperti perdagangan, perkantoran, pertanian, pendidikan dan lain-lain. 

Matematika merupakan suatu ilmu yang berhubungan atau menelaah bentuk-

bentuk atau struktur-struktur yang abstrak dan hubungan-hubungan di antara hal-hal 

itu. Untuk dapat memahami struktur-struktur serta hubungan-hubungan tentu saja 

                                                           
14Novita E.I dan Anita Listiara, Evektifitas Metode Pembelajaran Gotong Royong Untuk 

Menurunkan Kecemasan Siswa Dalam Menghadapi Pelajaran Matematika, (Semarang: Jurnal 

Psikologi Universitas Diponegoro Vol. 3 No. 1, 2006), h. 11. 
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diperlukan pemahaman tentang konsep-konsep yang terdapat di dalam matematika 

itu.15 

Sujono dalam Fathani mengemukakan beberapa pengertian matematika, di 

antaranya : 

Matematika diartikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang eksak dan 

terorganisasi secara sistematik. Selain itu, matematika merupakan ilmu 

pengetahuan tentang penalaran yang logik dan masalah yang berhubungan 

dengan bilangan. Bahkan dia mengartikan matematika sebagai ilmu bantu 

dalam menginterpretasikan berbagai ide dan kesimpulan.16 

 

Definisi atau pengertian tentang matematika oleh beberapa pakar yang 

diungkapkan oleh R. Soedjadi yaitu: 

a. Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir secara 

sistematik. 

b. Matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi 

c. Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logic dan berhubungan 

dengan bilangan. 

d. Matematika adalah pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan masalah 

tentang ruang dan bentuk. 

e. Matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang logik. 

f. Matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat.17 

 

Berdasarkan beberapa pengertian matematika di atas dapat disimpulkan 

bahwa matematika adalah cabang ilmu pengetahuan tentang penalaran logik yang 

berhubungan dengan bilangan yang berfungsi mengekspresikan hubungan-hubungan 

kuantitatif. Matematika merupakan ilmu yang mempelajari logika, bentuk, sususan, 

besaran, konsep-konsep aljabar, geometri, kalkulasi penalaran logika dan 

                                                           
15Herman Hudoyo, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Matematika, (Malang: 

Universitas Negeri Malang, 2003), h. 123. 

 16Abdul Halim Fathani, Op.cit., h. 19.  

 17R. Soedjadi,  Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia: Konstatasi Keadaan Masa Kini 

Menuju Harapan Masa Depan, (Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas, 2000), h. 11. 
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berhubungan dengan bilangan yang memiliki aturan-aturan yang ketat dan berdiri 

sendiri tanpa bergantung pada bidang studi lain. 

2. Tujuan Matematika 

Mata pelajaran Matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut: 

a. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

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

dalam pemecahan masalah. 

b. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisas, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

c. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. 

d. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

e. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan 

masalah.18 

Menurut Cornelius sebagaimana yang dikutip Mulyono Abdurahman 

mengemukakan lima alasan pentingnya belajar matematika karena matematika 

merupakan saran untuk: 

a. Berfikir jelas dan logis. 

b. Memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. 

c. Mengenal pola-pola hubungan dan generalisasi pengalaman. 

d. Mengenal dan mengembangkan kreativitas. 

e. Meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan budaya.19 

 

                                                           
18Departemen Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, (Jakarta: 

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2008), h. 134. 
19Mulyono Abdurahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta: Dikti, 2007), 

h. 38. 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas bahwa tujuan dari diajarkannya mata 

pelajaran matematika karena mengingat betapa pentingnya matematika dalam 

kehidupan sehari-hari serta dapat melatih siswa dalam memecahkan masalah 

khususnya yang berhubungan dengan angka, bilangan dan lain sebagainya.  

3. Fungsi Pembelajaran Matematika Di SD/MI 

Wahyudi dan Kriswandani menyatakan bahwa pembelajaran matematika pada 

tingkat pendidikan dasar terutama pembelajaran matematika di tingkat SD 

diharapkan dapat mengembangkan kreativitas dan kompetensi siswa sehingga 

guru hendaknya dapat menyajikan pembelajaran yang efektif, dan efisien 

sesuai dengan kurikulum dan pola piker siswa.20 

 

Pentingnya mata pelajaran matematika diberikan kepada siswa sejak dini 

karena: 

a. Perhitungan angka selalu digunakan dalah kehidupan sehari-hari. 

b. Hampir semua bidang studi memerlukan keterampilan matematika sesuai 

bidang tertentu. 

c. Meningkatkan kemampuan berfikir logis, teliti dan kritis siswa. 

4. Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Menurut Eman Suherman “matematika di sekolah dimasukkan sebagai bagian 

matematika yang diberikan untuk dipelajari siswa sekolah (formal) yaitu siswa SD, 

SLTP, SLTA”.21 Pembelajaran matematika di sekolah memiliki beberapa tujuan, 

antara lain sebagai berikut: 

                                                           
20Wahyudi, Kriswandani, Pengembangan Pembelajaran  Matematika SD, (Salatiga: Widya 

Sari Press, 2013), h. 17. 
21Eman Suherman, Materi Pokok Strategi Belajar Mengajar Matematika (Jakarta: Universitas 

Terbuka, 1993), h. 134. 
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a. Melatih cara berfikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, misalnya melalui 

kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen, menunjukkan kesamaan, 

perbedaan, konsisten dan inkonsisten.  

b. Mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi intuisi dan 

penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen, orisinil, rasa ingin 

tahu, membuat prediksi dan dugaan serta mencoba-coba. 

c. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Mengembangkan 

kemampuan menyampaikan gagasan secara lisan, catatan grafik, peta, diagram 

dalam menjelaskan gagasan.22 

 

Sesuai dengan tujuan pendidikan matematika di sekolah, matematika di 

sekolah berperan sebagai berikut: 

a. Untuk mempersiapkan anak didik agar mampu menghadapi perubahan kadaaan 

di dalam kehidupan dunia yang senantiasa berubah, melalui latihan bertindak 

atas dasar pemikiran logis dan rasional, kritis dan cermat, objektif, kreatif, dan 

diperhitungkan secara analisis sintesis. 

b. Untuk mempersiapkan anak didik agar menggunakan matematika secara 

fungsional dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam menghadapi ilmu 

pengetahuan. 

C. Deskripsi Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

1. Konsep Model Pembelajaran 

Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang 

tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata 

lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu 

pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran.23 

                                                           
22Ahmad Sugandi, Teori Pembelajaran, (Semarang: UNES, 2004), h. 19. 
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Model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran dikelas maupun tutorial. Menurut Arend, model 

pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk di dalam 

tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, dan 

pengelolaan kelas. Model pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar.24 

Model mengajar (teaching model) adalah suatu kerangka mengajar yang 

direkayasa sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu dalam pelajaran. Model 

mengajar ini lazimnya dijadikan pedoman perencanaan dan pelaksanaan serta 

evaluasi belajar.  

Seokanto mengklasifikasikan model pembelajaran ke dalam 4 rumpun yaitu: 

a. Model pembelajaran informasi dengan cara menunjukkan pada konsep 

bagaimana individu menangani stimulus dan lingkungan, mengorganisasikan 

data, mengenai masalah, menyusun konsep, pemecahan masalah dan 

menggunakan simbol-simbol sehingga dalam proses pembelajaran diarahkan 

pada berfikir produktif. 

b. Model individu yang menekankan pada pengembangan pribadi yang 

mengarahkan pada proses dalam mengkontruksi dan mengorganisasikan realita 

yang memandang manusia sebagai pembuat makna. Proses ini berfokus pada 

upaya membantu siswa dalam mengembangkan hubungan produktif dengan 

lingkungannya dan membuat siswa dalam melihat dirinya sendiri. 

c. Model interaksi sosial yang menekankan pada hubungan individu dengan 

masyarakat atau orang lain atau terfokus pada dimana negosiasi sosial sehingga 

model ini memberikan prioritas pada kemampuan individu (siswa) untuk 

berhubungan dengan orang lain. 

                                                                                                                                                                      
23Kokom Komulasari, Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi, (Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2010), h. 57. 
24Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori & Aplikasinya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2010), h. 54-55.  
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d. Model perilaku yang mengacu pada teori perilaku seperti teori belajar, 

modifikasi dan teori belajar sosial yang menekankan pada penciptaan 

lingkungan belajar yang memungkinkan manipulasi penguatan perilaku secara 

efektif sehingga terbentul pola perilaku yang di kehendaki.25 

 

2. Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

a. Pengertian Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

Model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) adalah suatu model 

pembelajaran dengan cara setiap peserta didik diberi nomor, kemudian dibuat suatu 

kelompok selanjutnya guru memanggil nomor peserta didik sebagai ganti pertanyaan 

langsung kepada seluruh kelas, kemudian model pembelajaran  Numbered Head 

Together  (NHT) mengedepankan aktivitas peserta didik dalam mencari, mengolah, 

dan melaporkan informasi dari beberapa sumber belajar yang akhirnya untuk 

dipresentasikan di depan kelas.26   

Numbered Head Together (NHT) merupakan suatu model pembelajaran 

berkelompok yang setiap anggota kelompoknya bertanggung jawab atas tugas 

kelompoknya, sehingga tidak ada pemisahan antara siswa yang satu dan siswa yang 

lain dalam satu kelompok untuk saling memberi dan menerima antara satu dengan 

lainnya.27 Lie Menyatakan bahwa: 

Model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) merupakan suatu sistem 

kerja/belajar kelompok yang terstruktur, yakni saling ketergantungan positif, 

tanggung jawab individual, interaksi personal, keahlian bekerjasama dan proses 

                                                           
25Soekanto, Prinsip Belajar Dan Pembelajaran, (Jakarta: Ditjen Dikti, 1993), h. 109. 
26Femmy Kawuwung, “Profil Guru, Pemahaman Kooperatif NHT, Dan Kemampuan Berfikir 

Tingkat Tinggi Di SMP Kabupaten Minahasa Utara”, El-Hayah, .Vol.1 No. 4 (Maret 2011), h. 157-

158. 
27Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2014), h. 108. 
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kelompok dimana siswa menghabiskan besar waktunya di kelas dengan 

bekerjasama antara 4-5 orang dalam satu kelompok.28 

 

Aktivitas yang dilakukan dalam model pembelajaran NHT ini dapat 

mendorong siswa untuk berfikir dalam suatu tim dan berani tampil mandiri.29 

Numbered Head Together (NHT) dimulai dengan “Numbering” yakni siswa dibentuk 

menjadi beberapa kelompok, dan setelah kelompok terbentuk guru mengajukan 

beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh tiap-tiap kelompok. Guru memberikan 

kesempatan kepada tiap-tiap kelompok menemukan jawaban. Pada kesempatan ini 

tiap-tiap kelompok menyatukan kepalanya “Head Together” berdiskusi memikirkan 

jawaban atas pertanyaan dari guru. Langkah berikutnya adalah guru memanggil siswa 

yang memiliki nomor yang sama dari tiap-tiap kelompok untuk menjawab pertanyaan 

yang telah diberikan. Dalam hal ini siswa berlomba-lomba agar cepat menjawab 

dengan benar pertanyaan dari guru, setelah itu siswa dengan kelompok yang memiliki 

skor tertinggi dari hasli kuis pembelajaran akan diberi reword. 

Tujuan dibentuknya kelompok adalah untuk memberikan kesempatan kepada 

siswa agar dapat terlihat secara aktif dalam proses berfikir pada kegiatan-kegiatan 

belajar. Dalam hal ini sebagian besar aktivitas pembelajaran berpusat pada siswa, 

yaitu mempelajari materi pelajaran serta berdiskusi untuk memecahkan masalah. 

Salah satu keistimewaan model pembelajaran Numbered Head Together 

(NHT) ditinjau dari sisi proses pembelajaran lebih mudah dilakukan dibandingkan 

                                                           
28Anita Lie, Cooperative Learning Mempraktekkan Cooperative Learning di Ruang-Ruang 

Kelas, (Jakarta: Gramedia Widyasarana Indonesia, 2000), h. 18. 
29Warsono dan Hariyanto, Pembelajaran aktif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 

216-217. 
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dengan model pembelajaran lainnya. Bagi siswa yang hasil belajarnya rendah. 

Menurut Bakaruddin dkk, bahwa: 

NHT mampu meningkatkan kepercayaan diri siswa, memperbaiki tingkat 

kehadirannya dalam proses belajar mengajar, lebih mudah menerima orang lain, 

mengurangi perilaku yang mengganggu, mengurangi konflik antar pribadi, 

meningkatkan budi pekerti, kepekaan sosial dan toleransi, memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam, serta hasil belajar lebih baik.30 

 

Berdasarkan beberapa uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Numbered Head Together (NHT) adalah suatu model pembelajaran 

dimana siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil terdiri atas 3-5 orang dan 

setiap anggota kelompok diberi nomor kecil sampai dengan nomor besar (1-5) untuk 

bekerja sama dalam kelompok yang diharapkan dan setiap anggota bertanggung 

jawab untuk menelaah materi yang disajikan. 

b. Tujuan Model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

Ibrahim mengemukakan tiga tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran  

Numbered Head Together (NHT) yaitu : 

1) Hasil belajar akademik struktual yang bertujuan untuk meningkatkan 

kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. 

2) Pengakuan adanya keragaman yang bertujuan agar siswa dapat menerima 

teman-temannya yang mempunyai berbagai latar belakang. 

3) Mengembangkan keterampilan sosial yang bertujuan untuk 

mengembangkan keterampilan sosial siswa.31 

 

Berdasarkan pendapat di atas, tujuan dari model pembelajaran Numbered 

Head Together (NHT) yaitu untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam proses 

                                                           
30Bakarudin, Mustafa, Yusnani, Number Heads Together Untuk Meningkatkan keaktifan dan 

Penguasaan Konsep Matematika, Jurnal PTK DBE3. Februari 2011. Volume Khusus No. 1, h. 8 
31M Ibrahim, Pembelajaran Kooperatif, (University: Press. Surabaya, 2000), h. 28. 
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pembelajaran dan pada saat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru 

sehingga dapat mempengaruhi hasil belajarnya. Kemudian adanya pengakuan dari 

siswa bahwa setiap orang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, memiliki 

kelebihan dan kekurangan sehingga pada saat mengikuti pembelajaran siswa menjadi 

aktif, berbagi dengan temannya dan dapat menghargai pendapat orang lain. 

c. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

Setiap model pembelajaran memiliki sintaks terstruktur dalam 

pelaksanaannya. Sintaks pembelajaran berisi langkah-langkah praktis yang harus 

dilakukan oleh guru dan siswa dalam suatu kegiatan. Sehingga proses pembelajaran 

dapat berjalan secara sistematis dan terencana. 

 Zainal Aqib mengemukakan bahwa NHT memiliki langkah-langkah sebagai 

berikut:  

1) Siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam setiap kelompok 

mendapat nomor. 

2) Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. 

3) Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap 

anggota kelompok dapat mengerjakannya/ mengetahui jawabannya. 

4) Guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang dipanggil 

melaporkan hasil kerja sama mereka. 

5) Tanggapan dari teman yang lain, kemudian guru menunjuk nomor yang 

lain. 

6) Kesimpulan.32 

 

Kurniasih dan Berlin menyatakan bahwa NHT memiliki langkah-langkah 

pembelajaran sebagai berikut: 

 

                                                           
32Zainal Aqib, Model-Model Media, dan Strategi Pembelajaran Kontekstual (Inovatif), 

(Bandung: Yrama Widya, 2013), h. 18-19. 
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1) Membentuk kelompok secara homogen. 

2) Setiap kelompok beranggotakan 3-5. 

3) Setiap anggota memiliki satu nomor. 

4) Guru mengajukan pertanyaan untuk didiskusikan bersama kelompok. 

5) Salah satu nomor dapat mewakili kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusi.33 

 

Berdasarkan pendapat di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa akan 

menggunakan langkah-langkah pembelajaran NHT yang dikemukakan oleh Zainal 

Aqib. Siswa dibentuk kelompok, masing-masing siswa diberi nomor dan guru 

meminta siswa untuk bertanggung jawab atas nomor yang dipegangnya, guru 

memberikan tugas dan meminta tiap-tiap kelompok untuk mengerjakannya, siswa 

berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk menjawab tugas yang telah diajukan 

oleh guru serta salah satu dari mereka yang ditunjuk guru dapat mewakili teman 

kelompoknya untuk menjawab soal atau mempresentasikan hasil diskusinya.  

Lebih jelasnya langkah-langkah penerapan model pembelajaran Numbered 

Head Together (NHT) dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.1 Sintaks Model Pembelajaran Numbered Head Together34 

 

Fase Kegiatan Guru 

 

Kegiatan Siswa 

Fase 1 

penomoran 

Guru membagi peserta didik ke 

dalam kelompok 3-5 orang dan 

kepala setiap anggota kelompok 

diberi nomor 1-5. 

 

 

Siswa membentuk kelompok 

sesuai dengan arahan dari guru 

dan setiap siswa memegang 

nomor yang telah dibagikan 

 

                                                           
33Imas Kurniasih dan Berllin Sani, Ragam Pengembangan Model Pembelajaran (Untuk 

Peningkatan Prefesionalitas Guru), (Jakarta: Kata Pena, 2015), h. 29. 
34Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif: Konsep Landasan Dan 

Implementasinya Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (Jakarta: Prenada Nadia Group, 

2009), h. 82. 
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Fase 2  

pengajuan 

pertanyaan 

Guru mengajukan sebuah 

pertanyaan kepada peserta didik  

atau uru membagikan LKS 

kepada setiap kelompok. 

Siswa mendengarkan pertanyaan 

atau menerima LKS yang 

diberikan oleh guru. 

 

 

Fase 3 

berfikir 

bersama 

Guru membantu atau 

mengarahkan siswa dalam kerja 

kelompok 

Siswa menyatukan pendapatnya 

terhadap jawaban pertanyaan 

dan meyakinkan tiap anggota 

dalam timnya mengetahui 

jawaban itu. 

 

Fase 4 

menjawab 

Guru memanggil satu nomor 

tertentu untuk menjawab 

pertanyaan  

Peserta didik yang nomornya 

sesuai mengacungkan tangannya 

dan mencoba untuk menjawab 

pertanyaan 

Sumber : Trianto 

d. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Numbered Head Together 

(NHT) 

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh sebab 

itu tidak ada model pembelajaran yang sempurna. Setalah kita mengetahui kelebihan 

dan kekurangannya, kita mampu mengoptimalkan kelebihan dari model pembelajaran 

yang hendak digunakan, serta menguasai kekurangan-kekurangan yang ada dalam 

pelaksanaan pembelajaran.  

Kurniasih dan Berlin berpendapat bahwa kelebihan dan kekurangan model 

pembelajaran Numbered Head Together  (NHT) adalah: 

1) Kelebihan  

a) Dapat meningkatkan prestasi siswa. 

b) Mampu memperdalam pemahaman siswa. 

c) Melatih tanggung jawab siswa. 

d) Menyenangkan siswa dalam belajar. 

e) Mengembangkan rasa ingin tahu siswa. 

f) Meningkatkan rasa percaya diri siswa. 
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g) Mengembangkan rasa saling memiliki dan kerja sama. 

h) Setiap siswa termotivasi untuk menguasai materi. 

i) Menghilangkan kesenjangan antar yang pintar dengan tidak pintar. 

j) Tercipta suasana gembira dalam belajar dengan demikian meskipun saat 

pembelajaran menempati jam terakhir pun, siswa tetap antusias belajar. 

2) Kekurangan 

a) Ada siswa yang takut diintimidasi bila member nilai jelek kepada 

anggotanya (bila kenyataannya siswa lain kurang mampu menguasai 

materi). 

b) Ada siswa yang mengambil jalan pintas dengan meminta tolong pada 

temannya untuk mencapai jawabannya. 

c) Apabila pada satu nomor kurang maksimal mengerjakan tugasnya. 

Tentu saja mempengaruhi pekerjaan pemilik tugas lain pada nomor 

selanjutnya.35 

 

 Hamdayama berpendapat bahwa  kelebihan dan kekurangan model 

pembelajaran Numbered Head Together (NHT) adalah:  

1) Kelebihan 

a) Melatih siswa untuk dapat bekerja sama dan menghargai pendapat orang 

lain. 

b) Melatih siswa untuk bisa menjadi tutor sebaya. 

c) Memupuk rasa kebersamaan. 

d) Membuat siswa terbiasa dengan perbedaan. 

2) Kekurangan 

a) Siswa yang terbiasa dengan cara konvensional akan sedikit kewalahan. 

b) Guru harus bisa memfasilitasi siswa. 

c) Tidak semua mendapat giliran36 

 

Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa model 

pembelajaran Numbered Head Together (NHT) memiliki banyak kelebihan, yaitu 

membuat siswa lebih siap semua dalam proses belajar, rasa saling memiliki dan kerja 

sama antara siswa yang pintar dengan siswa yang tidak pintar sehingga dalam proses 

pembelajaran khususnya pada mata pelajaran matematika terciptanya suasana 

                                                           
35Imas Kurniasih, Op.,cit, h. 30.  
36Hamdayama Jumanta, Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter, (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2014), h. 177. 
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gembira sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun kelemahannya  

akan terlihat ketika model Numbered Head Together  (NHT) belum dapat diterapkan 

dengan baik. 

D.  Hasil Penelitian Yang Relavan 

Penelitian yang berkenaan dengan penggunaan model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT)  dalam proses pembelajaran telah banyak dilakukan 

sebagai acuan untuk penelitian ini. Penelitian relavan yang dimaksudkan diantaranya 

adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh La Usaha pada program studi Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu keguruan Institut Agama 

islam negeri (IAIN) Kendari  pada tahun 2017 yang berjudul: “Meningkatkan 

Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Melalui Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Number Head Together (NHT) Pada Siswa Kelas IIIB MIN 2 

Konawe Selatan. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa: Hasil belajar IPA siswa 

mengalami peningkatan dari siklus I (rata-rata hasil belajar sebesar 70,85 

dengan presentase ketuntasan belajar sebesar 71,42% (15 orang) siswa yang 

mencapai nilai ≥ 65 ) ke siklus II (rata-rata hasil belajar sebesar 78,95 dengan 

presentase ketuntasan belajar sebesar 90,47% (19 orang) siswa yang mencapai 

≥ 65).37 

                                                           
37La Usaha, “Meningkatkan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together (NHT) Pada Siswa Kelas IIIB Min 2 Konawe 

Selatan’’ (Skripsi Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari, 2017). 
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2. Penelitian skripsi oleh  Ummul Badriyah  program studi Pendidikan 

Matematika Universitas Islam Negeri Sumatra Utara  (Medan)  pada tahun 

2017 berjudul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Pada 

Materi Himpunan Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered 

Head Together Di Kelas VII-A MTS Aziddin Medan T.P 2016”. Hasil 

penelitian ini adalah bahwa hasil belajar Matematika siswa kelas VII-A MTS 

Aziddin Medan setelah menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Head Together (NHT)  meningkat. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

adanya peningkatan nilai rata-rata kelas yaitu pada siklus I sebesar 75,2 dan 

sebanyak 17 siswa (56,67%) sudah mencapai ketuntasan belajar sedangkan 13 

siswa (43,33%) belum mencapai ketuntasan belajar. Pada saat  siklus II 

peningkatan nilai rata-rata kelas yaitu 83,5 dengan ketuntasa belajar mencapai 

(86,67%) atau sebanyak 26 siswa, sedangkan 4 siswa (13,33%) tidak mencapai 

nilai ketuntasan belajar.38 

Kedua penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

ini. Penelitian La Usaha dan Ummul Badriyah memiliki persamaan pada penggunaan 

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) sebagai upaya 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Perbedaannya adalah penelitian La Usaha 

pada mata pelajaran IPA pada jenjang SD kelas IIIB, Sedangkan Penelitian Ummul 

                                                           

38Ummul Badriyah, “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Pada Materi 

Himpunan  Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together (NHT) Di Kelas 

VII-A MTS Aziddin Medan T.P 2016-2017’’ (Skripsi Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (Medan), 2017). 
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Badriyah pada mata pelajaran Matematika pada jenjang MTS kelas VII-A. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian Ummul Badriyah adalah pada lokasi penelitian, subjek 

dan objek penelitian, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian La Usaha adalah 

pada mata pelajaran IPA yang menjadi fokus penelitian. Penelitian La Usaha 

melakukan upaya peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran IPA, sedangkan 

penelitian ini pada mata pelajaran Matematika. Adapun posisi penelitian ini dari 

kedua penelitian yang telah dipaparkan adalah untuk membuktikan teori bahwa 

penerapan model pembelajaran  Numbered Head Together dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa khususnya di SDN 3 Tinanggea. 

E. Kerangka Pikir 

Berdasarkan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dalam 

rangka meningkatkan hasil belajar matematika dengan pertimbangan model 

pembelajaran mampu mengembangkandan menyalurkan pengetahuan serta nilai-nilai 

dan pengalaman belajar siswa, juga mampu mengembangkan kemampuan berfikir, 

pemecahan masalah, keterampilan sosial (berkelompok dan berkomunikasi) serta 

adanya proses pembelajaran yang lebih memperkuat daya ingat siswa terhadap materi 

pembelajaran. 
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Adapun kerangka pikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

   

 

  

 

 

 

Gambar  2.1 Kerangka Pikir 

Berdasarkan gambar 2.1 di atas menunjukkan bahwa pada kondisi awal proses 

pembelajaran masih didominasi oleh guru dengan menggunakan metode 

pembelajaran ceramah yang kurang bervariasi di dalam metode tersebut sehingga 

siswa tidak aktif dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran dan dapat 

mengakibatkan hasil belajar siswa rendah. Untuk menangani masalah tersebut perlu 

adanya tindakan yang sesuai dengan menerapkan model pembelajaran  Numbered 

Head Together (NHT). Melalui model pembelajaran tersebut diharapkan siswa dapat 

termotivasi dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 

Kondisi Awal 

Metode mengajar guru kurang 

berfariasi/monoton, sehingga siswa kurang 

aktif dan kurang berpartisipasi  dalam proses 

pembelajaran sehingga menyebabkan hasil 

belajar siswa rendah 

Tindakan 
Menerapkan model Pembelajaran Numbered 

Head Together (NHT) 

Kondisi akhir 
Siswa termotivasi dan berpartisipasi aktif dalam 

proses pembelajaran sehingga hasil belajar 

siswa meningkat 


	1 HALAMAN JUDUL FIX.pdf (p.1)
	2 PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf (p.2)
	3 PENGESAHAN SKRIPSI FIX.pdf (p.3)
	4 KATA PENGANTAR.pdf (p.4-6)
	5 DAFTAR ISI FIX.pdf (p.7-10)
	6 DAFTAR LAMPIRAN.pdf (p.11)
	7 ABSTRAK.pdf (p.12)
	8 BAB I FIX.pdf (p.13-25)
	9 BAB II FIX.pdf (p.26-50)
	10 BAB III FIX.pdf (p.51-62)
	11 BAB IV FIX.pdf (p.63-124)
	12 BAB V FIX.pdf (p.125-126)
	13 DAFTAR PUSTAK FIX.pdf (p.127-131)
	LAMPIRAN 1 DATA KEPALA SEKOLAH DAN GURU SDN 3 TINANGGEA.pdf (p.132)
	LAMPIRAN 2 DATA JUMLAH SISWA SDN 3 TINANGGEA.pdf (p.133)
	LAMPIRAN 3 DAFTAR NILAI AWAL TINDAKAN.pdf (p.134)
	LAMPIRAN 4 PEDOMAN WAWANCARA GURU.pdf (p.135-136)
	LAMPIRAN 5 SILABUS.pdf (p.137-140)
	LAMPIRAN 6 MATERI PERTEMUAN 1 SIKLUS I.pdf (p.141-143)
	LAMPIRAN 7 RPP PERTEMUAN I SIKLUS I.pdf (p.144-150)
	LAMPIRAN 8 LKk PERTEMUAN I SIKLUS I.pdf (p.151)
	LAMPIRAN 9 KUNCI JAWABAN LKK PERTEMUAN 1 SIKLUS 1.pdf (p.152)
	LAMPIRAN 10 LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU PERTEMUAN  1 siklus 1.pdf (p.153-156)
	LAMPIRAN 11 LEMBAR AKTIVITAS SISWA PERTEMUAN I SIKLUS I.pdf (p.157-159)
	LAMPIRAN 12 MATERI PERTEMUAN 2 SIKLUS I.pdf (p.160-162)
	LAMPIRAN 13  RPP PERTEMUAN 2 SIKLUS I.pdf (p.163-169)
	LAMPIRAN 14 LKK PERTEMUAN 2 SIKLUS I.pdf (p.170)
	LAMPIRAN 15 KUNCI JAWABAN LKK PERTEMUAN 2 SIKLUS 1.pdf (p.171)
	LAMPIRAN 16 LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU  PERTEMUAN 2 SIKLUS I.pdf (p.172-175)
	LAMPIRAN 17 LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PERTEMUAN 2 SIKLUS 1.pdf (p.176-178)
	LAMPIRAN 18 SOAL EVALUASI SIKLUS I.pdf (p.179)
	LAMPIRAN 19 KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI SIKLUS  I.pdf (p.180)
	LAMPIRAN 20 NILAI HASIL TES SISWA KELAS IV SDN 3 TINANGGEA SIKLUS I.pdf (p.181)
	LAMPIRAN 21 MATERI PERTEMUAN I SIKLUS 2.pdf (p.182-184)
	LAMPIRAN 22 RPP SIKLUS 2 PERTEMUAN I.pdf (p.185-191)
	LAMPIRAN 23 LKK PERTEMUAN I SIKLUS 2.pdf (p.192)
	LAMPIRAN 24 KUNCI JAWABAN LKK PERTEMUAN 1 SIKLUS II.pdf (p.193)
	LAMPIRAN 25 LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU PERTEMUAN I SIKLUS 2.pdf (p.194-197)
	LAMPIRAN 26 LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PERTEMUAN I SIKLUS 2.pdf (p.198-201)
	LAMPIRAN 27 MATERI PERTEMUAN 2 SIKLUS 2.pdf (p.202-204)
	LAMPIRAN 28 RPP PERTEMUAN 2 SIKLUS 2.pdf (p.205-211)
	LAMPIRAN 29 LKK PERTEMUAN 2 SIKLUS 2.pdf (p.212)
	LAMPIRAN 30 KUNCI JAWABAN LKK PERTEMUAN 2 SIKLUS II.pdf (p.213)
	LAMPIRAN 31 LEMBAR OBSERVAS AKTIVITAS GURU PERTEMUAN 2 SIKLUS 2.pdf (p.214-217)
	LAMPIRAN 32 LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PERTEMUAN 2 SIKLUS 2.pdf (p.218-220)
	LAMPIRAN 33 SOAL EVALUASI SIKLUS 2.pdf (p.221)
	LAMPIRAN 34 KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI SIKLUS 2.pdf (p.222)
	LAMPIRAN 35 NILAI HASIL TES HASIL BELAJAR SISWA SIKLUS 2 KELAS IV SDN 3 TINANGGEA.pdf (p.223)
	LAMPIRAN 36 DATA PEROLEHAN NILAI SISWA HASIL BELAJAR DARI SIKLUS KE SIKLUS.pdf (p.224)
	LAMPIRAN 37 PENSEKORAN.pdf (p.225)
	LAMPIRAN 38 MEDIA MODEL PEMBELAJARAN NHT.pdf (p.226)
	LAMPIRAN 39 DOKUMENTASI PROSES BELAJAR MENGAJAR.pdf (p.227-235)
	SURAT IZIN PENELITIAN DARI KAMPUS.pdf (p.236)
	SURAT IZIN PENELITIAN DARI BALIT BANK.pdf (p.237)
	SURAT IZIN PENELITIAN DARI SEKOLAH.pdf (p.238)
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.pdf (p.239)

