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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Secara umum belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan 

perilaku, akibat interaksi individu dengan lingkungan.
10

 Oemar Hamalik, 

mengungkapkan bahwa belajar adalah memodifikasi atau memperteguh 

kelakuan melalui pengalaman.
11

 Menurut pengertian itu, belajar 

merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau 

tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, 

yakni mengalami. A. M. Sardiman menambahkan bahwa belajar 

merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian 

kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, 

dan lain sebagainya.
12

  

Wahidmurni, Alifin Mustikawan dan Ali Ridho menjelaskan 

bahwa seseorang dapat dikatakan telah berhasil dalam belajar jika 

ia mampu menunjukkan adanya perubahan dalam dirinya. 

Perubahan-perubahan tersebut di antaranya dari segi kemampuan 

berpikirnya, keterampilannya, atau sikapnya terhadap suatu 

objek.
13

 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses yang 

dilakukan manusia atau individu untuk memperoleh suatu perubahan 

                                                           
10

 Muhammad Ali, Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2008), hal. 14 
11

 Oemar Hamalik, Kurikulum dan pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 36 
12

 Sardiman A. M,  Interaksi dan Motivasi Belajar – Mengajar, (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada, 2007), hal. 20 
13

 Wahidmurni, Alifin Mustikawan, dan Ali Ridho, Evaluasi Pembelajaran: Kompetensi 

dan Praktik, (Yogyakarta: Nuha Letera, 2010), hal.18 
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tingkah laku atau perilaku, pengetahuan, keterampilan dan kepribadian 

yang diakibatkan oleh terjadinya interaksi antara seseorang dengan 

seseorang, seseorang dengan kelompok dan seseorang dengan 

lingkungannya secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu 

sendiri, baik perubahan yang bersifat afektif, kognitif, maupun 

psikomotorik. 

Syaiful Bahri Djamarah menyatakan hasil belajar merupakan 

serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam 

interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, 

dan psikomotor.
14

  

 

Nana Sudjana memberikan definisi hasil belajar adalah 

“kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya”.
15

 Hasil belajar dapat ditingkatkan melalui usaha sadar yang 

dilakukan secara sistematis mengarah kepada perubahan yang positif 

yang kemudian disebut dengan proses belajar. Akhir dari proses belajar 

adalah perolehan suatu hasil belajar siswa. Sudjana mengemukakan, hasil 

belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajar.
16

  

Arikunto menjelaskan dalam Samino dan Saring Marsudi “Hasil 

belajar adalah hasil yang dicapai seseorang setelah melakukan 

kegiatan belajar dan merupakan penilaian yang dicapai seorang 

siswa untuk mengetahui sejauh mana bahan pelajaran atau materi 

yang diajarkan sudah diterima siswa”.
17

  

 

                                                           
14

 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, Jakarta: PT. Rineka Citpa, 2008, hal. 13 
15

 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar , (Bandung: Remaja 

Rosdakarya,  2005), hal. 22. cet ke-10. 
16

 Ibid., hal. 22, Cet. 15 
17

 Samino dan Marsudi Saring, Layanan Bimbingan Belajar, (Surakarta: Fairus, Media, 

2011), hal. 48 
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Selanjutnya Samino dan Saring Marsudi mengemukakan bahwa 

“Hasil belajar adalah suatu hasil yang dicapai oleh murid sebagai hasil 

belajarnya, baik berupa angka maupun huruf serta tindakan”.
18

  

Sedangkan Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain mengatakan 

“yang menjadi petunjuk bahwa suatu proses belajar mengajar 

dianggap berhasil adalah daya serap terhadap bahan pelajaran 

yang diajarkan mencapai prestasi tinggi baik secara individual 

maupun kelompok”.
19

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah kemampuan yang di miliki siswa setelah menerima pengalaman 

belajarnya dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu, 

seperti perubahan perilaku yang cenderung menetap dari ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Hasil belajar yang dicapai seorang individu 

merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi, 

baik dari dalam diri maupun dari luar individu. Maka hasil belajar adalah 

penguasaan siswa terhadap materi pelajaran serta keterampilan dalam 

menyelesaikan masalah atau soal-soal. 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Mendapatkan hasil belajar yang baik, mungkin akan banyak 

menemukan kesulitan-kesulitan, karena hal tersebut dipengaruhi oleh 

banyak faktor. Menurut W.S.Wingkel mengatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar adalah : 

a. Faktor psikis 
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 Ibid., hal. 49 
19

 Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), hal. 107 
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1) Intelektual: Kecerdasan, motivasi belajar, sikap, minat, bakat, 

berfikir dan ingatan 

2) Non intelektual: Kesehatan, perasaan, kondisi mental, akibat 

keadaan kultural/ekonomi. 

b. Faktor fisik 

1) Faktor-faktor proses belajar di sekolah seperti kurikulum 

pengajaran, sarana prasarana disiplin sekolah, fasilitas belajar 

dan pengelompokkan siswa. 

2) Faktor sosial diantaranya adalah: sistem sosial, status sosial 

siswa, dan interaksi guru-siswa. 

3) Faktor-faktor situasional, seperti  keadaan politik, keadaan 

waktu dan tempat.
20

 

 

Slameto, mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar, antara lain : 

a. Faktor intern. 

Faktor intern adalah faktor yang timbul dari dalam diri  

individu itu sendiri, adapun yang digolongkan kedalam faktor intern 

yaitu: Kecerdasan, minat, bakat dan motivasi. 

b. Faktor ekstern. 

Faktor ekstern adalah faktor yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar yang sifatnya di luar diri siswa yaitu: Keadaan 

keluarga, Keadaan sekolah dan Keadaan lingkungan masyarakat.
21

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

keberhasilan anak dalam proses belajar di pengaruhi oleh faktor 

                                                           
20

 W. S. Winkel, Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belaja,  ( Jakarta : Gramedia, 1989), 

hal. 19. 
21

 Slameto, Belajar dan  Faktor-faktor yang mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka cipta. 

2010) hal. 54. 
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internal dan eksternal, kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi 

dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa. Kemampuan belajar 

siswa berpengaruh pada prestasi belajar yang dicapai dari setiap 

siswa karena setiap faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

juga berbeda-beda. 

3. Ciri - Ciri Belajar 

Kegiatan belajar merupakan suatu prooses yang terjadi dalam diri 

individu dengan ciri-ciri tertentu sebagai berikut: 

1. Belajar adalah  perubatan sadar, karena itu selalu mempunyai tujuan. 

2. Belajar hanya terjadi melalui latihan atau pengalaman yang bersifat 

individual. 

3. Belajar menyebabkan perubahan pada aspek-aspek kepribadian yang 

berfungsi terus-menerus. 

4. Perubahan tingkah laku berlangsung dari  yang paling sederhana 

sampai pada tingkah laku yang kompleks. 

5. Belajar menghasilkan perubahan yang menyeluruh, melibatkan 

keseluruhan tingkah laku yang mengintegrasikan semua aspek yang 

terlibat di dalamnya, baik norma, fakta, sikap, pengertian, 

kecakapan, maupun keterampilan.
22

 

 

B. Proses Pembelajaran Matematika 

Proses pembelajaran adalah proses membantu siswa belajar, yang 

ditandai dengan perubahan perilaku baik dalam aspek kognitif, afektif 

maupun psikomotorik. Seorang guru hanya dapat dikatakan telah 

melakukan kegiatan pembelajaran jika terjadi perubahan perilaku pada 

diri peserta didik sebagai akibat dari kegiatan tersebut.
23

 

 

Aisyah menjelaskan proses belajar  matematika adalah belajar 

mengenai konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat di 
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 Abu, Bakar, Belajar dan Pembelajaran, Bahan Ajar FKIP, (Kendari: Universitas 

Haluoleo, 2006), hal. 3 
23

 Ibid.,hal. 8 
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dalam materi yang dipelajari, serta mencari hubungan antara konsep-konsep 

dan struktur-struktur matematika itu.
24

 

Dalam proses pembelajaran matematika terdapat suatu kegiatan yang 

tidak dapat dipisahkan antara guru yang mengajar dan siswa yang belajar, 

sehingga guru harus menguasai materi pelajaran dengan baik, sehingga dapat 

memberikan arahan maupun intervensi yang sesuai dengan bahan yang 

diajarkan maupun pendekatan serta metode pembelajaran yang diberikan. 

Kegiatan belajar mengajar tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Belajar 

merupakan proses perubahan sedangkan mengajar merupakan proses 

pengaturan agar perubahan itu terjadi. 

Proses belajar mengajar pada mata pelajaran matematika harus 

memperhatikan karateristik matematika itu sendiri. Sumarmo mengemukakan 

beberapa karateristik Matematika yaitu : materi matematika menekankan 

penalaran yang bersifat deduktif, materi matematika bersifat hirarkis dan 

terstruktur, dan dalam mempelajari matematika dibutuhkan ketekunan, 

keuletan, serta rasa cinta terhadap matematika. Karena materi matematika 

bersifat hirarkis dan terstruktur maka dalam belajar matematika, tidak boleh 

terputus-putus dan urutan materi harus diperhatikan. Artinya perlu 

mendahulukan belajar mengenai konsep matematika yang mempunyai daya 

bantu terhadap konsep matematika yang lain. 

Seperti yang dijelaskan St. Aisyah Mu’Min dkk bahwa Matematika 

adalah suatu alat untuk mengembangkan cara berfikir. Oleh karena itu 

                                                           
24

Aisyah, Op. Cit., hal. 1.5 
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matematika sangat diperlukan baik untuk kehidupan sehari-hari maupun 

dalam menghadapi kemajuan IPTEK.
25

 

C. Model Pembelajaran Tipe Number Head Together (NHT) 

1. Pengertian Number Head Together (NHT) 

Numbered Head Together (NHT) merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang menekankan pada struktur khusus yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan 

untuk meningkatkan penguasaan akademik. Numbered Head Together 

(NHT) disebut pula dengan penomoran, berpikir bersama, kepala 

bernomor merupakan salah satu inovasi dalam pembelajaran kooperatif. 

Pada pelaksanaannya Numbered Head Together (NHT) melibatkan 

banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu 

pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran 

tersebut. 

Slavin menjelaskan NHT adalah sebuah varian dari pembelajaran 

kooperatif dimana ada satu siswa yang mewakili kelompoknya 

tetapi sebelumnya diberitahu siapa yang akan menjadi wakil 

kelompok tersebut. Hal tersebut memastikan keterlibatan total 

dari semua siswa, siswa saling berbagi informasi, dengan cara 

mereka menerima sebuah pertanyaan tanpa tahu nomor berapa 

yang dipanggil.
26

 

 

Trianto menjelaskan NHT atau penomeran berpikir bersama 

merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

                                                           
25

 St. Aisyah Mu’min,Kamelia, dan Halmuniati, Meningkatkan Hasil Belajar Matematika 

Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization (Tai) Pada Siswa 

Kelas V Mi Asy-Syaf’iyah Kendari, Jurnal Al-Ta’dib Vol. 10 No. 2, Juli-Desember 2017, hal 61 
26

 Slavin, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif-Konsep, Landasan, dan 

Implementasinya Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (Jakarta: Kencana, 2009), 

hal. 256 
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mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif 

terhadap struktur kelas tradisional.
27

  

 

Lebih lanjut menurut Anita Lie menambahkan bahwa Numbered 

Head Together (NHT) adalah tehnik pembelajaran kooperatif 

dimana tekhnik ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang 

paling tepat, selain itu teknik ini juga mendorong siswa untuk 

melaksanakan tanggung jawab pribadinya dalam saling 

keterkaitan dengan rekan-rekan kelompoknya. Teknik ini bisa 

digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkat 

usia anak didik.
28

 

 

Model pembelajaran Numbered Heads togather (NHT) 

merupakan salah satu tipe model dalam pembelajaran kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif didefinisikan sebagai sekelompok kecil 

pembelajar yang bekerja sama menyelesaikan masalah, merampungkan 

tugas, atau menyelesaikan suatu tujuan bersama. Bahwa model pem-

belajaran  kooperatif  merupakan  teknik-teknik kelas praktik yang dapat 

digunakan guru setiap hari untuk membantu siswa belajar setiap mata 

pelajaran, mulai dari keterampilan-keterampilan dasar sampai pemecahan 

masalah yang kompleks.
29

 

Berdasarkan beberapa teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa  

pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah salah satu varian atau model 

dari pembelajaran kooperatif dimana guru membagi siswa dalam 

kelompok kecil yang berisi 4-5 orang secara heterogen dimana setiap 

                                                           
27

 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif-Konsep, Landasan, dan 

Implementasinya Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (Jakarta: Kencana, 2009), 

hal. 62 
28

 Anita, Lie, Cooperative Learning: Mempraktikan Cooperative Learning di Ruang-

ruang Kelas, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hal. 59 
29

 Titin Hartanti, Desi  Tri Widiyanti, Dkk, Penggunaan Model Numbered Heads 

Together (Nht) Dalam Pembelajaran Matematika Di Sekolah Dasar, Jurnal PGSD FKIP 

Universitas Sebelas Maret, Maret 2012, hal 2 
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siswa dalam masing kelompok mendapat nomer diri atau nomer kepala 

yang berbeda, dimana saat proses pembelajaran siswa memikirkan 

bersama jawaban dari apa yang ditanyakan guru bersama kelompoknya, 

untuk selanjutnya menjawab pertayaan tanpa tahu nomer berapa yang 

akan di panggil oleh guru. 

2. Langkah – langkah pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

Numbered Heads togather (NHT) memiliki empat tahap langkah, 

yaitu sebagai berikut :
30

 

Tabel 2.1 

Langkah pembelajaran NHT 

Tahap Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Tahap 1 :  

Numbered  

Penomoran 

Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok atau tim yang beranggotakan 

4 atau 5 orang dan memberi nomor 

sehingga tiap siswa dalam kelompok 

tersebut memiliki nomor yang berbeda. 

Pemberian nomor pada siswa dalam 

suatu kelompok disesuaikan dengan 

banyaknya siswa dalam kelompok 

tersebut 

Membentuk kelompok 

Tahap 2 : 

Questioning 

Pengajuan 

pertanyaan  

Guru mengajukan pertanyaan kepada 

siswa; pertanyaan bervariasi dari yang 

spesifik hingga yang bersifat umum. 

Siswa memperhatikan 

pertanyaan guru. 

Tahap 3 : 

Head 

Together 

Berpikir 

bersama 

Guru mengawasi siswa Siswa berpikir bersama 

untuk menggambarkan 

dan meyakinkan bahwa 

tiap anggota dalam 

timnya telah mengetahui 

jawaban tersebut. 

Tahap 4 : 

Answering  

Pemberian 

jawaban 

Guru memanggil satu nomor tertentu 

kemudian siswa dari tiap kelompok 

dengan nomor yang sama mengangkat 

tangan dan menyiapkan jawaban untuk 

seluruh siswa dalam kelas itu. 

Satu nomer yang 

ditunjuk guru menjawab 

pertanyaan yang telah 

ditentukan oleh guru. 
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Langkah-langkah tersebut kemudian dikembangkan oleh Ibrahim 

menjadi enam langkah berikut : 

Langkah 1 : Persiapan 

Dalam tahap ini guru mempersiapkan rancangan 

pembelajaran dengan membuat RPP, lembar kerja siswa 

(LKS) yang sesuai dengan model pembelajaran tipe 

Numbered Head Together (NHT). 

Langkah 2 : Pembentukan kelompok 

Dalam pembentukan kelompok disesuaikan dengan model 

pembelajaran tipe Numbered Head Together (NHT), guru 

membagi para siswa menjadi beberapa kelompok yang 

beranggotakan 3-5 siswa. Guru memberi nomor kepada 

setiap siswa dalam kelompok dan nama kelompok yang 

berbeda. Kelompok yang dibentuk merupakan 

percampuran yang ditinjau dari latar belakang sosial, ras, 

suku, jenis kelamin dan kemampuan belajar. Selain dalam 

pembentukan kelompok digunakan nilai test awal sebagai 

dasar dalam pembentukan masing-masing kelompok. 

Langkah 3 : Tiap kelompok harus memiliki buku paket/panduan 

Dalam pembentukan kelompok, tiap kelompok harus 

memilliki buku paket atau buku panduan agar 

memudahkan siswa dalam menyelesaikan LKS atau 

masalah yang diberikan oleh guru. 

Langkah 4 : Diskusi masalah 

Dalam kerja kelompok, guru membagikan LKS kepada 

setiap siswa sebagai bahan yang akan dipelajari. Dalam 

kerja kelompok setiap siswa berpikir bersama untuk 

menggambarkan dan menyakinkan bahwa tiap orang 

mengetahui jawaban dari pertanyaan yang telah ada dalam 

LKS atau pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. 

Pertanyaan dapat bervariasi, dari yang bersifat spesifik 

sampai yang bersifat umum. 

Langkah 5 : Memanggil nomor anggota atau pemberian jawaban. 

Dalam tahap ini, guru menyebut satu nomor dan para 

siswa dari tiap kelompok dengan nomor yang sama 

mengangkat tangan dan menyiapkan jawaban kepada 

siswa dikelas. 

Langkah 6 : Memberi kesimpulan 

Bersama siswa menyimpulkan jawaban akhir dari semua 

pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang 

disajikan.
31
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Jadi, dapat disimpulakan bahwa langkah-langkah pembelajaran 

model Numbered Head Together (NHT) adalah mengelompokkan siswa 

dalam kelompok-kelompok kecil secara heterogen dan memberi nomor 

hingga setiap siswa dalam kelompok memiliki nomor yang berbeda, 

menjelaskan materi sesuai dengan rencana pembelajaran, memberikan 

pertanyaan pada tiap kelompok, setiap kelompok berdiskusi dan bertukar 

pikiran tentang tugas yang diberikan, guru memanggil satu nomor dan 

para siswa dari tiap kelompok dengan nomor yang sama, 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka, kemudian guru 

memberikan kesimpulan. 

3. Kelebihan Dan Kelemahan Model Pembelajaran Tipe Numbered 

Head Together (NHT) 

a. Kelebihan Model Pembelajaran Tipe Numbered Head Together 

(NHT) 

Setiap model pembelajaran pasti mempunyai kelemahan dan  

kelebihannya masing-masing, tanpa kecuali model pembelajaran tipe 

NHT. Anita Lie mengemukakan kelebihan dari model pembelajaran 

tipe NHT adalah sebagai berikut: 

 Memudahkan dalam pembagian tugas 

 Memudahkan siswa belajar melaksanakan tanggung jawab 

pribadinya 

 Setiap siwa menjadi siap 

 Guru mudah memonitor 

 Dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh 

 Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai.
32
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b. Kelemahan Model Pembelajaran Tipe Numbered Head Together 

(NHT) 

Kelemahan dari model pembelajaran tipe NHT adalah 

sebagai berikut: 

 Guru khawatir akan terjadi kekacauan dikelas 

 Banyak siswa tidak senang apabila disuruh bekerja sama dengan 

yang lain.  

 Siswa yang tekun merasa temannya yang kurang mampu hanya 

menumpang pada hasil jeruh payahnya.. 

 Perasaan was-was pada anggota kelompok akan hilangnya 

karateristik atau keunikan pribadi mereka karena harus 

menyesuaikan diri dengan kelompok. 

 Banyak siswa takut bahwa pekerjaan tidak akan terbagi rata atau 

secara adil, bahwa satu oarng harus mengerjakan seluruh 

pekerjaan tersebut.
33

 

 

4. Karateristik Anak Usia Sekolah Dasar 

Berdasarkan hasil pengamatan di kelas IVa SDN 18 Baruga Kota 

Kendari, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2018, karateristik siswa 

kelas IV sekolah dasar yaitu : 

1) Anak suka menyelidiki berbagai hal 

2) Anak memiliki rasa ingin selalu mencoba dan bereksperimen. 

3) Anak memiliki rasa ingin tahu yang besar. 

4) Anak mulai menjelajah dan mengeksplorasi berbagai hal.  

5) Anak sudah mulai terdorong untuk berprestasi disekolahnya. 

6) Anak masih senang bermain dan bergembira. 
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Berdasarkan poin-poin di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

siswa kelas IV sekolah dasar masuk ke dalam tahap operasional konkret, 

yang dimana pada tahap ini anak sudah mampu berpikir logis, mereka 

mampu berpikir secara sistematis untuk mencapai suatu pemecahan 

masalah. Pada tahap ini permasalahan yang muncul pada anak adalah 

permasalahan yang konkret, anak akan menemui kesulitan apabila diberi 

tugas untuk mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi karena banyak 

aspek yang berkembang pada diri anak seperti aspek fisik, sosial, 

emosional dan moral sehingga anak akan menemukan jati diri mereka 

dan juga harus ditunjang oleh lingkungan dan proses pembelajaran. 

D. Penelitian Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dan mendukung penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. “Meningkatkan Hasil Belajar IPS Melalui Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) pada Siswa Kelas V Mi 

Asy-Syafi’iyah Kota Kendari” (Skripsi (Kendari: Program Strata 1 IAIN 

Kendari, 2016) yang disusun oleh Abdul Rahman , Fakultas Tarbiyah 

Kendari tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

model Numbered Heads Together (NHT) pada pembelajaran IPS siswa 

kelas V Mi Asy-Syafi’iyah Kota Kendari Tahun Pelajaran 2016/2017 

bahwa hasil belajar siswa dapat ditingkatkan. Hal tersebut dapat dilihat 

dari hasil belajar siswa sebelum tindakan siklus I dengan nilai rata-rata 

70.21 persentase hasil belajar siswa mencapai 54.17%. Setelah dilakukan 
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tindakan siklus I dengan nilai rata-rata 76.79 presentase hasil belajar siswa 

meningkat dengan presentase ketuntasan 70.83%. Sedangkan pada siklus 

II peningkatan presentase ketuntasan hasil belajar siswa meningkat secara 

signifikan yaitu dengan nilai rata-rata 81.54, dengan presentase ketuntasan 

87.50% dan telah memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu 

85% siswa telah mendapat nilai minimal 70. Dari kegiatan siklus 1 dan 

siklus 1I dapat disimpulkan bahwa penerapan model NHT dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa.
34

 

2. “Penerapan Model Kooperatif Tipe NHT Dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA Di Kelas V SDn 3 Tonggolobibi” 

(Jurnal Kreatif Tadulako Online Vol. 3 No. 4 ISSN 2354-614X) yang 

disusun oleh I Gede Budi Astrawan mahasiswa Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako tahun 2013. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tes tindakan siklus I dperoleh persentase kentuntasan 

klasikal sebesar 53,57%, persentase daya serap klasikal 55,71%. Pada 

siklus II hasil tes tindakan meningkat. Siklus II diperoleh persentase 

ketuntasan klasikal sebesar 85,71%, persentase daya serap klasikal sebesar 

76.07%. Berdasarkan hasil tindakan siklus I dan II dapat disimpulkan 

bahwa dengan penerapan model kooperatif Tipe NHT dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa di kelas V SDN 3 Tonggolobibi.
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Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul 

Rahman yaitu terletak pada mata pelajaran, subjek penelitian dan lokasi 

tempat penelitian. Penelitian Abdul Rahman mengambil mata pelajaran IPS 

pada siswa kelas V dengan lokasi tempat penelitian yaitu Mi Asy-Syafi’iyah 

Kota Kendari. Pada penelitian ini menggunakan mata pelajaran matematika 

siswa kelas IVa SDN 18 Baruga Kota Kendari. Sedangkan persamaanya 

penelitian tersebut terletak pada model yang digunakan yaitu model Number 

Head Together (NHT) dan sama-sama menggunakan variabel hasil belajar 

sebagai faktor yang diteliti.  

Pada penelitian yang dilakukan I Gede Budi Astrawan perbedaannya 

dengan penelitian ini yaitu pada mata pelajaran, subjek penelitian dan tempat 

penelitian. Dimana penelitian yang dilakukan I Gede Budi Astrawan 

mengambil mata pelajaran IPA kelas V yang berlokasi di SDN 3 

Tonggolobibi. Sedangkan penelitian ini mengambil mata pelajaran 

matematika siswa kelas IVa SDN 18 Baruga Kota Kendari. Adapun yang 

menjadi persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan model 

Number Head Together (NHT) dan memilih variabel hasil belajar sebagai 

faktor yang diteliti. Pada penelitian ini juga merencanakan 2 siklus dalam 

pelaksanaan tindakan. 

 

 

 

 


