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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Hakikat Hasil Belajar 

1. Pengertian Belajar  

Belajar adalah suatu kegiatan yang membawa perubahan pada individu 

yang belajar. Perubahan itu tidak terjadi karna adanya warisan genetik atau respon 

secara alami, seperti kelelahan, pengaruh, obat-obatan, rasa takut dan sebagainya. 

Melainkan perubahan dalam pemahaman, prilaku, persepsi, motivasi atau 

gabungan dari semuanya
1
. 

Perubahan tersebut adalah perubahan pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan, sikap, dan tingkah laku. Pendidikan merupakan pengantar seseorang 

untuk belajar apa yang tidak diketahuinya agar dia dapat mengetahui, serta 

membawa perubahan terhadap dirinya. 

Menurut slameto bahwa pengertian secara psikologi belajar, merupakan 

suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi 

dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
2
 

Menurut pendapat di atas adalah suatu perubahan tingakah laku yang 

berasal dari interaksi dari lingkungan sekitarnya akan mengembangkan potensinya 

setalah belajar terus menerus.  

Dalam pendidikan tidak hanya satu bentuk dan jenis belajar, tetapi ada 

banyak cara dan jenis serta macam-macamnya belajar. Setiap jenis pembelajaran 

                                                           
1
 Baharuddin & Esa Nurwahyuni, Teori Belajar Dan Pembelajaran (Yogiakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2007), h. 25 
2
  Slameto. Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2003) h. 2 
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menginginkan keserasi bagi setiap jenis belajar. Tepat dan tidaknya pada suatu 

metode akan di liat dari hasil belajar siswa.  

Selanjutnya wingke l, mengemukakan bahwa “belajar merupakan suatu 

proses siklus yang berlangsung dalam interaksi aktif subyek dengan 

lingkungannya yang menghasilkan perubahan”.
3
 Perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, dan ketarampilan yang bersipat menetap”.
4
  

Berdasarkan pendapat dan uraian di atas, maka dinyatakan bahwa belajar 

adalah suatu kegiatan yang membawa perubahan pada individu yang belajar. 

Perubahan itu tidak hanya megenai jumlah pengetahuan melainkan juga dalam 

bentuk kecakapan, kebiasaan sikap, pengertian, penghargaan, minat penyesuaian 

diri, pendekatan mengenai segala aspek atau pribadi seseorang. Rumusan pelajar 

didefinisi yaitu suatu proses untuk mencapai tujuan perubahan kearah yang lebih 

baik.  

2. Pengertian Hasil Belajar.   

Purwanto mengemukakaan bahwa hasil belajar adalah perwujudan 

kemampuan akibat perubahan prilaku yang dilakukan oleh usaha pendidikan. 

Kemampuan menyangkut ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Hasil 

belajar merupakan hasil yang dicapai seseorang dalam usaha belajarnya 

sebagai dinyatakan dalam hasil nilai-nilai ulangannya.
5
 

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa hasil 

belajar adalah suatu nilai yang menunjukan hasil dari proses pembelajaran yang 

memiliki nilai yang tertinggi dalam belajar serta yang dicapai menurut 

kemampuan anak dalam mengerjakan sesuatu, dengan menunjukan perubahan 

prilaku. 

                                                           
3
 Wingkel. Psikologi Pendidikan Dan Evaluasi Belajar, (Jakarta Gramedia, 2007), h. 15 

4
 Sadirman, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarata: Grafindo, 2005), h. 22 

5
 Sarwitos Wirawan, psikologi Remaja, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 202 
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Nana Sudjana mengemukakan bahwa “hasil belajar adalah kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman kerjanya,
6
 selanjutnya 

Muquin mengemukakan bahwa “hasil belajar adalah kecakapan yang dapat diukur 

langsung dengan suatu alat berupa tes.
7
  Sejalan dengan hal tersebut, Kunadar 

mengemukakan bahwa hasil belajar adalah suatu akibat dari proses belaja dengan 

menggunakan alah ukur, yaitu berupa tes yang tersusun secara terencana, baik 

berupa tes tertulis, tes lisan ataupun tes perbuatan.
8
 

Hasil belajar mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran. Proses 

penilaian terhadap hasil belajar siswa dapat memberikan informasi kepada guru 

tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan-tujuan belajarnya melalui 

dari proses belajarnya. Informasi dari kemajuan siswa guru  dapat menyususn dan 

membina aktifitas siswa dalam belajar yang secara berkelajutan, baik untuk satu 

orang siswa maupun secara keseluruhan.  

Benyamin Bloom secara garis besar belajar mengklasifikasi hasil belajar 

dalam 3 ranah, yaitu: 

a. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek, yaitu pengetahuan atau ikatan, pemahaman, aplikasi, analisi, 

sistensis dan evluasi. 

b. Ranah afektif  yang berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, 

yaitu penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi dan 

internalisasi. 

c. Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak meliputi: gerakan reflex, keterampilan dasar, 

kemampuan konseptual, keharmonisan dan ketepatan, gerakan 

keterampilan kompleks dan gerakan ekspresif dan interpreatif.
9
 

                                                           
6
 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, Bandung Sinar Baru, 2007), h. 22 

7
 Bambang, Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Melalui 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT Di Kelas V SDN 1 Bandung.  
8
 Kunadar, Guru Prifesional, (Jakarta: Rajawali Perss: 2008), h 2  

9
 Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT. Rinaka Cipta 2002), h. 30  
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Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu: 

a. Faktor internal (dari dalam) 

1. Minat merupakan faktor rasa suka dan kecenderungan siswa terhadap 

materi yang diajarkan. 

2. Motivasi meupakan keadaan dimana siswa berbuat atau melakukan 

aktifitas misalnya terlibat aktif kerja sama dengan teman memberikan 

pendapatnya. 

3. Perhatian yang terarah dengan baik akan memberikan pemahaman dan 

kemampuan yang mantap.  

4. Intelejensi merupakan kemampuan dalam menemukan dan 

menyelesaikan masalah pembelajaran yang dihadapi. 

5. Bakat merupakan kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk 

mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang.
10

 

b. Faktor eksternal (dari Luar) 

Pencapaian hasil belajar perlu diciptakan adanya sistem lingkungan belajar 

yang kondusif. Hal ini akan berkaitan dengan dari luar siswa. “ Adapun faktor 

yang mempengaruhi adalah mendapatkan pengetahuan, penanaman konsep 

keterampilan dan pembentukan sikap.”
11

 

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Sahabuddin yang mengatakan 

bahwa keberhasilan belajar kemampuan seseorang selain dipengaruhi oleh 

kemampuan intelektuan dan lingkungan belajarnya, jika di pengaruhi oleh cita-

cita yang ingin dicapai yang berlaku sebagai sumber dorongan atau motivasi 

belajar. Maka kuat seseorang berpenggang pada cita-citanya.
12

 

3. Prestasi Belajar  

Definisi Prestasi Belajar menurut para Ahli di antaranya:
13

 

Menurut WS Winkel prestasi belajar adalah keberhasilan usaha yang 

dicapai seseorang setelah memperoleh pengalaman belajar atau mempelajari 

                                                           
10

 Djamarah, Psikologi Belajar,h. 30 
11

 Sdujana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung Sinar Baru, 2004), h. 22 
12

 Muliyani, Sumanrti, Strategi Belajar Mengajar IPS. (Jakarta: Depdikbud Dikti P2LPTK, 

2006), h. 26 
13

 http://digilib.uinsby.ac.id/11250/5/Bab%202.pdf di akses 21 maret 2018 

http://digilib.uinsby.ac.id/11250/5/Bab%202.pdf
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sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: penguasaan 

pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, 

lazimnya ditunjukan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru. 

Menurut Djalal "prestasi belajar siswa adalah gambaran kemampuan siswa 

yang diperoleh dari hasil penilaian proses belajar siswa dalam mencapai tujuan 

pengajaran" Hamalik berpendapat bahwa prestasi belajar adalah perubahan 

sikap dan tingkah laku setelah menerima pelajaran atau setelah mempelajari 

sesuatu. Benyamin S. Bloom, prestasi belajar merupakan hasil perubahan 

perilaku yang meliputi tiga ranah kognitif terdiri atas: pengetahuan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian prestasi belajar ialah 

hasil usaha bekerja atau belajar yang menunjukan ukuran kecakapan yang dicapai 

dalam bentuk nilai. Sedangkan prestasi belajar hasil usaha belajar yang berupa 

nilai-nilai sebagai ukuran kecakapan dari usaha belajar yang telah dicapai 

seseorang, prestasi belajar ditunjukan dengan jumlah nilai raport. 

4. Perbedaan Hasil Belajar dan Prestasi Belajar  

Menurut Nasution megemukakan hasil belajar adalah hasil dari suatu 

interaksi tindak belajar mengajar dan biasanya ditunjukkan dengan nilai tes yang 

diberikan guru. Sedangkan Yaspir G. mengemukakan bahwa prestasi belajar 

adalah kemampuan intelektual yang dapat diukur melalui penguasaan ilmu 

pengetahuan, sikap  dan keterampilan yang dicapai oleh seseorang peserta didik 

dari apa yang telah dipelajari. Berdasarkan kedua uraian di atas maka disimpulkan 

bahwa hasil belajar bersifat kuantitatif yang ditunjukkan oleh nilai tes, seperti 

70,50,90 atau A,B,C. Sedangkan prestasi belajar bersifat kualitatif yang 

ditunjukkan dengan penguasaan ilmu pengetahuan, sikap dan keterampilan.   

Ridwan menyatakan bahwa prestasi belajar siswa dapat diketahui setelah 

diadakan evaluasi. Hasil dari evaluasi dapat memperlihatkan tentang tinggi atau 

rendahnya prestasi belajar siswa.  
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Berdasarkan pendapat di atas, kita dapat  membedakan prestasi belajar dan 

hasil belajar. Dalam proses pembelajaran ada yang disebut dengan evaluasi hasil 

belajar, namun tidak ada evaluasi prestasi belajar. Ini membuktikan bahwa yang 

akan dievaluasi adalah hasil belajar  bukan prestasi belajar. Namun berdasarkan 

kutipan di atas bahwa hasil dari evaluasi hasil belajar disebut dengan prestasi 

belajar. Evaluasi hasil belajar di lakukan dengan tahapan : 

1) menentukan tujuan,  

2) menentukan rencana evaluasi,  

3) penyusunan instrument evaluasi, 

4) pengumpulan data/informasi, 

5) analisis dan interprentasi, dan  

6) Tindak Lanjut. Pada tahapan nomor empat, pengumpulan data/ informasi ini 

dapat dilakukan dengan tes atau nontes. Sehingga pada tahapan nomor 4 ini 

data/informasi yang didapatkan yaitu berupa hasil belajar. Namun jika hasil 

belajar ini sudah mengalami tahapan nomor 5 yaitu analisi dan interprentasi 

dan nomor 6 yaitu tindak lanjut hasil akhirnya disebut dengan prestasi belajar.   

Prestasi belajar adalah hasil maksimum yang dicapai oleh seseorang 

setelah melakukan kegiatan belajar yang diberikan berdasarkan atas pengukuran 

tertentu. Menurut Abdurahman hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh 

setelah melalui kegiatan belajar. Berdasarkan kedua uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa adanya perbedaan hasil belajar dan prestasi belajar. Prestasi 

belajar merupakan kemampuan maksimum atau hasil maksimum dari proses 

pembelajaran, ini berarti prestasi cenderung pada keberhasilan dari proses 



17 
 

 

pembelajaran itu dan berpredikat baik. Sedangkan hasil belajar hanya berupa 

kemampuan yang diperoleh, jadi kemampuan ini bisa maksimum ataupun 

minimum tergantung usaha pada proses pembelajaran yang telah mereka 

lakukan.
14

 

B. Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) 

1. Pengertian Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) 

Sejarah dari makna etimologi berasal dari perselisihan, pergiatan, 

perselisihan atau pertentangan yang terjadi pada masa lampau serta terikan oleh 

ruang dan waktu. Secara terminologis sejarah adalah berita atau cerita yang 

menggambarkan peristiwa masa lampau serta gagasan-gagasan yang terjadi di 

suatu tempat peristiwa pada waktu silam yang telah lama terjadinya
15

.  

Dari definisi di atas dapat disimpulakan bahwa sejarah adalah suatu 

disiplin ilmu dengan merekontruksi dan menggunakan peristiwa masa lampau 

secara utuh dari yang telah terjadi di dalam sebuah peristiwa pada waktu 

lampau.Sedangkan menurut Imam Barnadib yang dimaksut kebudayaan adalah 

sebagai hasil budi daya manusia dalam berbagai bentuk sepanjang sejarah yang 

dimiliki oleh manusia serta tidak beku, melainkan selalu berkembang dan 

berubah
16

. Menurut Sidi Gazalba kebudayaan adalah cara berfikir dan cara 

merasa, yang menyatakan diri dalam suluruh segi kehidupan manusia yang 

membentuk suatu kesatuan sosial (masyarakat) dalam suatu ruang dan waktu. 

Islam adalah Agama yang ajaranya disampaikan oleh Allah SWT. Kepada 

hambanya melalui Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan suatu pedoman
17

.  

                                                           
14

https://edoc.site/perbedaan-hasil-belajar-dan-prestasi-belajar-oktaviana-indira-cipta 

0611010026-pdf-free.html. (Di Akses Tanggal 20 April 2018) 
15

 M. Basyiruddin, Media Pembelajaran (Jakarta: Ciputat Pers, 2002) h. 47 
16

 Imam Barnadib, Filsafat Pendidikan. (Yogyakarta: Adicita. 2002), h. 24  
17

 H. M. Ali, Hasan Dkk, Materi Pokok Agama Islam. (Jakarta: bumi Aksarah, 2002), h. 15 

https://edoc.site/perbedaan-hasil-belajar-dan-prestasi-belajar-oktaviana-indira-cipta%200611010026-pdf-free.html
https://edoc.site/perbedaan-hasil-belajar-dan-prestasi-belajar-oktaviana-indira-cipta%200611010026-pdf-free.html
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Jadi Sejarah Kebudayaan Islam adalah peristiwa yang terjadi pada masa 

lampau sejak Islam ada sebagai Budi daya manusia,  ajaran agama yang 

disampaikan oleh Rasulnya yaitu Nabi Muhammad saw sebagai pembelajaran 

yang akan menjadi pengetahuan tentang masa kejayaan Islam mulai dari zaman 

Nabi Muhammad saw, sahabat (Khulafaur Rasyidin) sampai sekarang agar 

memiliki konsep yang objektif dan sistematis dalam persfektif Islam, mengambil 

ibrah tentang maknah yang terkandung dalam Sejarah Kebudayaan Islam.  

Dalam hal ini dapat dikemukakan bahwa penguasaan kompetensi oleh 

tenaga pendidik ternyata mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Pembelajaran 

yang efektif adalah adalah yang dapat diterima dan dipahami serta membewa 

perubahan pada peserta didik dalam hal aspek kognitif, afektif dan 

psikomotoriknya. Penbelajaran dapat dilihat dari terjadinya suatu perubahan 

perilaku pada peserta didik secara keseluruhan atau setidaknya sebagian besar.  

Para ahli pendidikan muslim menyadari sepenuhnya bahwa pengajaran 

merupakan hal yang paling unik sebagai profesi yang membutuhkan pengetahuan, 

keterampilan dan kecermatan karna itu sama halnya dengan kecakapan serta 

keprofesionalan-nya. 

Pembelajaran adalah merupaka aktualisasi yang menuntun keaktifan guru 

dalam menciptakan dan membentuk kegiatan peserta didik sesuai dengan rencana 

yang telah diprogramkan. Dalam hal ini guru setidaknya dapat mengambil 

keputusan atas dasar penilaian yang tepat ketika peserta didik belum membentuk 

kompetensi dasar apakah kegiatan pembelajaran di hentikan di ubah metodenya, 

atau mengulang lebih dahulu pembelajaran yang lalu. Guru setidaknya menguasai 
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prinsif-prinsif pembelajaran, pilihan dan penggunaan media pembelajaran, pilihan 

dan penggunaan metode pembelajaran, keterampilan menilai hasil belajar peserta 

didik serta memilih dan menggunakan strategi atau pendekatan pembelajaran. 

Kompetensi adalah merupakan itegral bagi seorang guru sebagai tenaga pendidik 

yang profesional, yang harus dikuasai dengan baik melalui pengalaman praktek 

yang intensif.  

2. Tujuan Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari 

landasan ajaran, norma-norma islam yang telah dibangun oleh rasulullah 

saw serta seluruh jajaran-nya dalam rangka mengembangkan kebudayaan 

dan peradaban islam. 

2. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat 

untuk melakukan sebuah proses dari masa lampau, masa kini dan masa 

depan.  

3. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar 

dengan berdasarkan pendekatan ilmiah 

4. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah dari 

sebuah peristiwa-peristiwa bersejarah, meneladani tokoh-tokoh yang 

berprestasi dan mengaitkan dengan penomena sosial, budaya, politik, 
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ekonomi, IPTEK serta IMTAQ untuk mengembangkan kebudayaan 

peradaban islam.
18

 

3. Ruang Lingkup Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas VIII 

a. Jejak Peradaban Dinasti Abbasiyah 

b. Cemerlangnya Ilmuwan Muslim Masa  Dinasti Abbasiyah 

c. Peradaban Emas Masa Dinasti Abbasiyah 

d. Jejak Peradaban Dinasti Ayyubiah 

e. Kegemilangan Peradaban Dinasti Ayyubiah 
19

 

C. Model Pembelajaran Number Head Together (NHT)  

1. Sejarah perkembangan model pembelajaran Kooperatif tipe number 

head together  

Teknik belajar mengajar Kepala Bernomor (Number Heads Together) 

dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1993 dengan melibatkan 

para siswa dalam mereview bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran 

dan mengecek atau memeriksa pemahaman mereka mengenai isi pelajaran 

tersebut. Lebih lanjut Kagan menjelaskan, model pembelajaran number  

head together (NHT) ini secara tidak langsung melatih siswa untuk saling 

berbagi informasi, mendengarkan dengan cermat serta berbicara dengan 

penuh perhitungan, sehingga siswa lebih produktif dalam pembelajaran.
20

 

Sedangkan menurut Trianto, Pembelajaran number head together 

(NHT) atau penomeran berpikir bersama adalah jenis pembelajaran 

kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa 

sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional.
21

 

                                                           
18

 Jannatinnaim, S. Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Peljaran 

Sejarah Kebudayaan Islam Melalui Metode Diskusi Dengan Media Komik, Studi Tindakan Kelas 

XI MAN Lasem. 2010 
19

 Buku Panduan Guru Sejarah Kebudayaan Islam  MTS  Kelas VIII  Jakarta: Kementerian 

Agama, 2013 
20

 http://modelpembelajarankooperatif.blogspot.com/2012/08/numbered-head-together-

nht.html?m=1 diakses Tanggal 24 pukul 15:00 
21

.https://www.google.com/amp/s/modelpembelajaran1.wordpress.com/2016/02/20/model-

pembelajaran-numbered-head-together-nht/amp/ diakses Tanggal 24 pukul 15:00 

http://modelpembelajarankooperatif.blogspot.com/2012/08/numbered-head-together-nht.html?m=1
http://modelpembelajarankooperatif.blogspot.com/2012/08/numbered-head-together-nht.html?m=1
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Pada dasarnya merupakan sebuah variasi diskusi kelompok dengan ciri 

khasnya adalah guru hanya menunjuk seorang siswa yang mewakili kelompoknya 

tanpa memberitahu terlebih dahulu siapa yang akan mewakili kelompoknya 

tersebut. Model pembelajaran kooperatif tipe Number head together adalah suatu 

model pembelajaran yang lebih mengedepankan kepada aktivitas siswa dalam 

mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang 

akhirnya dipresentasikan di depan kelas. 

2.   Pengertian Pembelajaran Kooperatif Tipe Number Head Together  

Hamruni mengatakan “bahwa model pembelajaran kooperatif  adalah 

pembelajaran dimana siswa belajar dalam kelompk kecil yang heterogen dan 

dikelompokan dengan tingkat kemampuan yang berbeda.
22

  Slaving menyatakan 

behwa “model pembelajaran kooperatif dalam suatu model pembelajaran dimana 

para siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu 

satu sama lainnya dalam mempelajari meteri pelajaran.
23

 Isjoni menyimpulkan 

bahwa model pembelajaran kooperatif merupakan terjemahan dari istilah 

cooperative learning berasal dari kata kooperative yang artinya “mengerjakan 

sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai 

satu kelompok atau satu tim.
24

 

Tujuan dibentuk kelompok kooperatif adalah untuk memberikan 

kesempatan kepada siswa agar dapat terlibat secara aktif dalam proses kegiatan 

belajar.  

                                                           
22

 Hamruni, Strategi Dan Model-Model Pembelajaran Aktif Menyenangkan, (Yogyakarta: 

Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, 2009), h. 160 
23

 Alaving, Kooperatif Learning, (Bandung : Nusa Media, 2008) h, 69 
24

 Isjoni, Kooperatif Learning, (Bandung Afabeta. 2009), h. 15 
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1. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif  

Menurut stahl dan ismail bahwa ciri-ciri pembelajaran kooperatif adalah: 

1) Belajar dengan teman 

2) Tatap muka antar teman  

3) Mendengarkan diantara anggota 

4) Belajar dari teman sendiri dalam kelompok  

5) Bekerja sama dalam kelompok 

6) Produktif dalam berbicara atau mengemukakan pendapat 

7) Siswa membuat keputusan 

8) Siswa aktif.
25

 

2. Manfaat pembelajaran kooperatif 

Manfaat-manfaat model pembelajaran kooperatif bagi siswa: 

1) Rasa harga diri menjadi lebih tinggi  

2) Memperbaiki kehadiran  

3) Penerimaan terhadap individu menjadi lebih besar 

4) Perilaku mengganggu menjadi labih kecil  

5) Konflik antar pribadi berkurang 

6) Pemahaman yang lebih mendalam 

7) Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi
26

 

Dari pendapat di atas tentang manfaat pembelajaran kooperatif Tipe 

Number Head Together (NHT) siswa menjadi termotivasi untuk menguasai materi 

serta memiliki tanggung jawab baik individu maupun kelompok dan dapat 

meningkatkan hasil belajar lebih tinggi. 

3. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Number Head Together 

Pembelajaran NHT merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif  

yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi 

pola-pola interaksi siswa dalam memiliki tujuan meningkatkan penguasaan isi 

akademik. 
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Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran anara lain penomoran, 

mengajukan pertanyaan, berfikir bersama, dan pemberian jawaban. Langkah-

langkah tersebut kemudian dikembangkan menjadi tujuh langkah sesuai dengan 

kebutuhan pelaksanaan penelitian. ketujuh langkah tersebut adalah: 

Tabel: II. 1. Sintaks pembelajaran kooperatif NHT dengan 

menggunakan media gambar  

No. Fase Perilaku Guru 

1. Persiapan  
Dalam tahap ini guru mempersiapkan 

rancangan proses pembelajaran. 

2. Pembentukan kelompok 

Guru membagi dalam beberapa 

kelompok misalnya setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 siswa dan kepada 

setiap anggota kolompok diberi nomor 

1-5. 

3. 

Pembagian materi 

pembelajaran yang akan di 

diskisikan dengan teman 

kelompok. 

Guru menyajikan informasi kepada 

siswa dengan jalan demonstrasi atau 

lewat media gambar. 

4. 
Mengajukan pertanyaan 

/permasalahan (Qustioning) 

Guru mengajukan pertanyaan kepada 

siswa untuk dipecahkan bersama 

dalam kelompok. Pertanyaan dapat 

bervariasi. 

5. 
Berpikir bersama (Berpikir 

bersama) 

Guru memberikan permasalahan/tugas 

untuk dipecahkan oleh siswa 

6. 
Menjawab/evaluasi 

(Answering) 

Guru memanggil satu nomor tertentu, 

kemudian siswa yang nomornya sesuai 

langsung kedepan dan berusaha 

menjawab pertanyaan untuk seluruh 

kelas.  

7. 
Memberi penghargaan dan 

kesimpulan. 

Guru mencari cara untuk menghargai 

baik upaya maupun hasil belajar 

individu maupun kelompok serta 

memberi kesimpulan.
27
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4. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif  

Sebagai mana dikemukakan oleh Suwarno bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT, sebagai berikut: 

a. Kelebihan  

1) Terjadimya interaksi antara siswa melalui diskusi siswa secara bersama 

dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

2) Siswa pandai sama siswa yang lenah sama-sama memiliki manfaat melalui 

aktifitas belajarr kooperatif. 

3) Dengan bekerja sama kooperatif ini, kemungkinan konstruksi pengetahuan 

akan menjadi lebih besar kemungkinan utuk siswa dapat sampai pada 

kesimpulan yang diharapkan. 

4) Dapat memberi kesemptan kepada siswa untuk menggunakan keterampilan 

bertanya, berdiskusi, dan mengembangkan bakat keterampilan. 

b. Kekurangan  

1) Siswa yang pandai akan terus mendominasi sehingga dapat menimbukan 

sikap minder dan positif dari siswa yang lemah. 

2) Proses diskusi dapat berjalan lancar jika ada siswa yang sekedar menulis 

pekerjaan siswa yang pandai tanpa memiliki pemahaman yang memadai. 

3) Pengelompokan siswa memerlukan pengaturan tempat duduk yang berbeda-

beda serta membutuhkan waktu khusus.
28

 

Kelebihan dan kekurangan model pembelajaan kooperatif tipe number 

head together adalah
29
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Kelebihan model pembelajaan kooperatif tipe number head together adalah  

 

1. Memberi motivasi 

Adalah suatu tujuan jiwa yang mendorong individu untu aktivitas-aktivitas 

tertentu dan tujuan terhadap disekitarnya. Segala sesuatu yang baru dan 

segala perbuatan dapat menumbuhkan motovasi. Begitu pula dengan 

teknik NHT, dengan pemberan nomor merupakan hal baru bagi siswa 

dalam belajar, sehingga siswa dapat termotivasi dalam belajar. 

2. Menambah rasa percaya diri  

Teknik NHT dapat menambah rasa percaya diri siswa, karna dalam teknik 

ini ada pemanggilan nomor dalam menjawab hasil diskusi. Sehigga dalam 

diri siswa timbul rasa percaya diri mereka. 

3. Siswa aktif 

Teknik NHT akan menambah keaktifan siswa dalam belajar, karna siswa 

boleh memberikan pendapat dan menukar pendapat, sehingga siswa aktif 

dalam belajar 

Kekurangan model pembelajaan kooperatif tipe number head together adalah  

1. Waktu ruang  

Belajar dengan menggunakan teknik NHT memerlukan waktu yang agak 

panjang, supaya siswa lebih memahami materinya. 

2. Membuat panik siswa  

Di samping membuat percaya diri, teknik NHT juga dapat membuat grogi 

atau panik siswa, karna dalam teknik ini bagi nomor yang dipanggil harus 

menjawab dan mereka panik pada pemanggilan nomor. 

3. Membuat repot guru 

Teknik NHT merupakan model diskusi kelopok yang menggunakan 

nomor, sehingga sebelum pembelajar dimulai guru harus mempersiapkan 

nomor, hal ini dapat membuat guru agak repot. 

Kelebihan dan kekurangan model pembelajaan kooperatif tipe number 

head together adalah
30

 

Kelebihan model pembelajaan kooperatif tipe number head together adalah: 

1. Setiap siswa menjadi siap semua  

2. Dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh. 

3. Siswa yang pandai mengajari siswa yang kurang pandai 

Kekurangan model pembelajaan kooperatif tipe number head together adalah: 

1. Tidak terlalu cocok untuk jumlah siswa yang banyak karna membutuhkan 

waktu yang lama. 

2. Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru 
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D. Media gambar  

a) Pengertian media  

Kata media berasal dari Bahasa Latin, yakni medium yang berarti 

parantara atau pengantar. Menurut sadiman media adalah segala sesuatu yang 

dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepenerima pesan 

sehingga dpat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa 

sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Brings berpendapat bahwa media 

alat untuk memberikan perangsang bagi siswa supaya terjadi proses belajar.
31

 Di 

dalam Kamus Ilmiah Populer karangan Adi Satrio, “Media adalah sarana yang 

dipergunakan oleh komunikator sebagai saluran untuk menyampaikan suatu pesan 

kepada komunikan apabila komunikan jauh tempatnya atau hanyak jumlahnya 

atau kedua-duanya”.
32

 

Gambar merupakan media visual yang penting dan mudah didapat 

Dikatakan penting sebab ia dapat menggantikan kata verbal, mengkonkrilkan 

yang abstrak, dan mengatasi pengamatan manusia Gambar membuat urang dapat 

menangkap ide atau infunnasi yang terkandung di dalamnya dengan jelas. 

Media gamhar atau disebut juga media gambar diam tennasuk dalam 

kelompok media visual yaitu media yang melibatkan indera penglihatan. Menurut 

Rudi Susilana dan Cepi Riyana dalam buku Media Pembelajaran Hakilmt, 

Pengembangan, dan Penilaian, “Media gambar diam adalah media visual yung 

berupa gambar yang dihasilkan melalui proses fotografi. Jenis media ini adalah 

foto”.
33
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b) Manfaat Media Gambar  

1. Nilai-Nilai Praktis Media Gambar 

Diantara media pendidikan, gambar/foto adalah media yang paling umum 

dipakai. Dia merupakan bahasa yang umum, yang dapat dimengerti dan dinikmati 

dimana-mana. Sebuah pepatah Cina mangatakan ” sebuah gambar berbicara lebih 

banyak daripada sebuah kata”  

Arief S. Sadiman, dkk dalam buku Media Pendidikan memngemukakan 

mengenai beberapa kelebihan media gambar/foto diantaranya adalah sebagai 

berikut:   

1) Sifatnya konkret; Gambar/foto lebih realistis menunjukkan pokok masalah 

dibandingkan dengan media verbal semata.  

2) Gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Tidak semua benda, objek 

atau peristiwa dapat dibawa ke kelas, dan tidak selalu bisa siswa-siswa 

dibawa ke objek/peristiwa tersebut. Air terjun Niagara atau danau Toba dapat 

disajikan ke kelas lewat gambar atau foto. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di 

masa lampau, kemarin, atau bahkan semenit yang lalu kadang-kadang tak 

dapat kita lihat seperti apa adanya. Gambar atau foto amat bermanfaat dalam 

hal ini. 

3) Gambar/foto dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita. Sel atau 

penampang daun yang tak mungkin kita lihat dengan mata telanjang dapat 

disajikan dengan jelas dalam bentuk gambar atau foto. 
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4) Foto dapat memperjelas suatu masalah, dalam bidang apa saja dan untuk 

tingkat usia berapa saja, sehingga dapat mencegah atau membetulkan kesalah 

pahaman. 

5) Foto harganya murah dan gampang didapat serta digunakan, tanpa 

memerlukan peralatan khusus.
34

 

Semua jenis media pasti akan memiliki kelebihan dan kekurangan, 

demikian juga halnya dengan media gambar, walaupun media gambar mempunyai 

beberapa kelamahan namun lebih pada kenyataannya banyak memiliki 

keuntungan yang diperoleh dari media gambar tersebut, karena  media gambar 

adalah kumpulan gambar-gambar yang dapat diambil dari berbagai sumber buku, 

majalah, koran dan lain-lain baik itu gambar binatang, manusia atau tempat yang 

ada kaitannya dengan tema yang akan disajikan guru dan mempunyai 

kesederhanaan bahan tetapi memiliki daya tarik tinggi. 

Dari uraian tersebut dapatlah dipahami disamping sebagai unsur yang 

harus diperhatikan guru, media gambar juga memilki fungsi dan nilai tertentu 

dalam membantu kelancaran dan kemudahan belajar mengajar. Oleh sebab itu 

guru dituntut untuk dapat memilih, menentukan, dan menggunakan media gambar 

yang sesuai dengan tujuan dan bahan pelajaran.  

2. Prinsip-Prinsip Pemilihan Media Gambar  

Prinsip-prinsip pemilihan media gambar  seperti dikemukakan oleh 

Sudirman, dkk, yaitu: 

a) Tujuan Pemilihan  
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Memilih media yang akan digunakan harus berdasarkan maksud dan 

tujuan yang jelas. Apakah pemilihan media itu untuk pembelajaran (siswa 

belajar), untuk informasi yang bersifat umum ataukah hanya untuk sekedar 

hiburan saja.  

b) Karakteristik Media Pengajaran   

Setiap media pengajaran mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat 

dari segi keampuhannya, maupun cara penggunaannya. Memahami karakteristik 

berbagai media pengajaran merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki 

oleh guru dalam kaitannya dengan keterampilan pemilihan media pengajaran. 

c) Alternatif Pilihan  

Memilih pada dasarnya adalah proses membuat keputusan dari beberapa 

alternatif pilihan. Guru bisa menentukan pilihan media mana yang akan 

digunakan apabila terdapat beberapa media yang akan diperbandingkan. 

Sedangkan apabila media pengajaran itu hanya ada satu, maka guru tidak bisa 

memilih, tetapi menggunakan apa adanya.
35

 

c. Faktor-Faktor yang Perlu Diperhatikan Dalam Memilih Media Gambar  

Agar media gambar yang dipilih itu harus tepat, disamping memenuhi 

prinsip-prinsip pemilihan, masih terdapat beberapa faktor yang harus 

diperhatikan. Untuk itu dalam buku Ilmu Pendidikan, mengemukakan sebagai 

berikut : 
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1. Objektivitas   

Unsur subjektivitas guru dalam memilih media pengajaran harus dihindarkan. 

Artinya guru tidak diperbolehkan memilih suatu media pengajaran atas dasar 

kesenangan pribadi. Apabila secara objektif, berdasarkan hasil penelitian atau 

percobaan, suatu media pengajaran menunjukan keefektivan dan efesiensi yang 

tinggi, maka guru jangan bosan menggunakannya.  

2. Program Pengajaran   

Program pengajaran yang akan disampaikan kepada sisiwa harus sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku, baik isinya, strukturnya, maupun 

kedalamannya. Meskipun secara teknis program itu sangat baik, jika tidak sesuai 

dengan kurikulum, maka tidak akan banyak membawa manfaat.  

3. Sasaran Program  

Sasaran Program yang dimaksud adalah siswa yang akan menerima 

informasi pengajaran melalui media pengajaran. Pada tingkat usia tertentu siswa 

mempunyai kemampuan tertentu pula, baik cara berpikirnya, daya imajinasinya, 

kebutuhannya, maupun daya tahan dalam belajarnya. 

4. Kualitas Teknik  

Dari seigi teknik, media pengajaran. yang akan digunakan perlu 

diperhatikan, apakah sudah memenuhi syarat. Barangkali ada rekaman atau 

gambar-gambarnya yang kurang jelas sehingga perlu penyempurnaan sebelum 

digunakan.
36
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Kelebihan dan kekurangan media gambar
37

 

1. Kelebihan media gambar 

a. Sifat konkrit, gambar lebih realistis menunjukan pokok masalah 

dibandingkan dengan perbal semata. 

b. Gambar mampu membatasi batasan lokasi dan ketika tak seluruh 

benda, objek atau peristiwa sanggup membawa ke kelas, dan tak 

sanggup anak-anak dibawa ke objek atau peritiwa tersebut. 

c. Media gambar mampu mengatasi keterbatasan pengamatan kita, 

contohnya: sel atau penupang daun yang tak mungkin kita lihat dengan 

mata telanjang akan disajikan dengan jelas dalam bentuk gambar. 

d. Gambar bisa menjelaskan sebuah masalah, dalam sector apa saja dan 

untuk tingkat umur berapa saja. 

e. Gambar harganya murah dan enteng didapat pula dimanfaatkan tidak 

dengan memerlukan peralatan husus. 

2. Kelemahan media gambar 

a. Gambar cuman menekankan pada persepsi indra mata 

b. Gambar benda yang terlalu kompleks kurang efektifbuat gerakan 

pembelajarn 

c. Ukurannya teramat terbatas untuk grup besar 

E. Hasil Penelitian Relevan 

Dari penelitian yang dilaukan oleh Susanto, J. “Pengembangan perangkat 

pembelajaran berbasis lesson study dengan kooperatif tipe Number  Heads 

Together untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA di SD”. Perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan dinilai valid oleh validator dengan nilai 4,24 

dari nilai maksimal 5 sehingga perangkat pembelajaran dapat digunakan dalam 

pembelajaran. Penilaian validator disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

perangkat yang dikembangkan efektif yang ditandai keberhasilan meningkatkan 

pencapaian aktivitas belajar peserta didik dengan hasil peningkatan (gain score) 

0,33 pada uji produk dan 0,58 pada uji pemakaian serta ditandai peningkatkan 

hasil belajar peserta didik dengan hasil gain score 0,34 pada uji produk dan 0,39 

pada uji pemakaian. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan praktis 
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digunakan yang ditandai oleh rata-rata tanggapan peserta didik sebesar 95 pada uji 

produk dan 96,52 pada uji pemakaian memberikan tanggapan positif.
38

 

Dari penelitian yang dilaukan oleh  Model pembelajaran kooperatif tipe 

Number  Heads Together berbasis eksperimen dapat meningkatkan keterampilan 

proses sains siswa dalam kategori sedang. Ditunjukkan dengan faktor Hake (gain) 

yang didapatkan dari hasil evaluasi (posttest ) yakni sebesar 0,66 untuk kelas 

kelompok atas dan 0,45 untuk kelas kelompok bawah pada. Hasil factor Hake 

(gain) pada lembar observasi keterampilan proses sains dari percobaan I dan III 

diperoleh hasil 0,65 untuk kelas kelompok atas dan 0,45 untuk kelas kelompok 

bawah. Hasil faktor Hake (gain) masuk dalam kriteria sedang dan terlihat bahwa 

pembelajaran lebih efektif digunakan dikelas kelompok atas atau untuk kelas 

pengayaan.
39

 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran model 

kooperatif tipe Number  Heads Together (NHT) dengan media visual dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan rata-rata skor post-test sebesar 14,96. 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Number  Heads Together (NHT) 

dengan media visual juga efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa dengan 

memberikan kontribusi sebesar 39,80% terhadap hasil belajar siswa.
40

 

                                                           
38

 Susanto, J. (2012). Pengembangan perangkat pembelajaran berbasis lesson study 

dengan kooperatif tipe numbered heads together untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar IPA di SD. Journal of Primary Education, 1(2). 
39

 Rahmawati, D., Nugroho, S. E., & Putra, N. M. D. Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together Berbasis Eksperimen untuk 

Meningkatkan Keterampilan Proses Sains Siswa SMP. UPEJ Unnes Physics Education 

Journal, 3(1). (2014). 
40

 Marti, M., Syamswisna, S., & Panjaitan, R. G. P. Efektivitas Pembelajaran 

Kooperatif Tipe NHT (Numbered Heads Together) Dengan Media Visual Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Padamateri Organisasi Kehidupan Di Kelas Vii Smp Rehoboth. Jurnal 

Pendidikan Matematika dan IPA, 5(2). (2014). 



33 
 

 

Hal ini dapat dilihat dari data peningkatan yang terjadi pada aktivitas 

belajar teknik dasar passing  bola basket (bounce pass dan overhead  pass) yang 

mengalami peningkatan sebesar 36,6% dari observasi awal ke siklus I. Kemudian 

meningkat sebesar 46,6% dari siklus I ke siklus II. Dan meningkat sebesar 83,3% 

dari observasi awal ke siklus II. Hal tersebut dapat dilihat dari data peningkatan 

yang terjadi yaitu hasil belajar teknik dasar passing bola basket (bounce pass dan 

overhead pass) mengalami peningkatan sebesar 43,3% dari observasi awal ke 

siklus I. Kemudian meningkat sebesar 30% dari siklus I ke siklus II. Dan 

meningkat sebesar 73,3% dari observasi awal ke siklus II. Hal tersebut dapat 

dilihat dari data peningkatan yang terjadi yaitu hasil belajar teknik dasar passing 

bola basket (bounce pass dan overhead pass) mengalami peningkata sebesar 

43,3% dari observasi awal ke siklus I. Kemudian meningkat sebesar 30% dari 

siklus I ke siklus II. Dan meningkat sebesar  73,3% dari observasi awal ke siklus 

II.
41

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Amalia Nur Santi, dengan judul: 

Penerapan Model Cooperative Learning Tipe Number  Heads Togther (NHT) 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Pada Siswa Kelas IV MIN Pandansari 

Ngunut Tulungagung, menyimpulkan bahwa pembelajaran Kooperatif Tipe 

Namber Head Together dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dapat dilihat dari 
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tes siklus I yang memperoleh nilai ≥ 65 sebanyak 71,66% dan siklus II siswa 

memperoleh nilai ≥  meningkatkan menjadi 86,66%.
42

 

Keseuaian dengan penelitian Amalia Nur Santi peneitian di atas terletak 

pada model pembelajaran Sedagkan perbedaan subjek sekolah, kelas, dan pada 

daerah penelitian dan materi pembelajaran. 

Hasil penelitian yang diperoleh Destiani Pratiwi dengan judul: 

Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Number  Heads Together (NHT) Siswa Kelas IV SDN Nomporejo Tahun 

Pelajaran 2016/2017, menyimpilkan bahwa pada siklus I memperoleh (67,30%) 

dan pada siklus II bisa mencapai (87,93%). Dilihat dari kenaikan tiap siklus hal ini 

membuktikan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran Kooperatif Tipe 

Number Head Together hasil belajar meningkat. 
43

 

Keseuaian dengan penelitian Destiani Pratiwi peneitian di atas terletak 

pada model pembelajaran Sedagkan perbedaan subjek sekolah, kelas, mata 

pembelajaran dan pada daerah penelitian. 

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh Hendra Gunawan, 

dengan judul: Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT (Number  

Head Together) Untuk Meningkatkan  Aktivitas Dan Prestasi Belajar Siswa Pada 

Materi Alat ukur Di SMK Piri Sleman rata-rata aktivitas belajar siswa dari siklus 

Siklus I yaitu dari (72,58 %)  menjadi meningkat pada  Siklus II (76,19 %) atau 

                                                           
42

 http://repo.iain-tulungagung.ac.id/178/1/Amalia%20nur%20santi%20%5B3217103007% 

5D.pdf,  diakses 26 maret 2018  
43

 http://eprints.uny.ac.id/51965/1/Destiani%20Pratiwi.pdf, diakses tanggal 28 Maret 2018 

http://repo.iain-tulungagung.ac.id/178/1/Amalia%20nur%20santi%20%5B3217103007%25%205D.pdf
http://repo.iain-tulungagung.ac.id/178/1/Amalia%20nur%20santi%20%5B3217103007%25%205D.pdf
http://eprints.uny.ac.id/51965/1/Destiani%20Pratiwi.pdf


35 
 

 

naik sebesar (3,61 %) dan siklus III mengalami peningkatan, akan Siklus III 

(82,48 %) atau naik sebesar (6,29 %).
44

 

Keseuaian dengan penelitian Hendra Gunawan peneitian di atas terletak 

pada model pembelajaran Sedagkan perbedaan subjek sekolah, kelas, mata 

pembelajaran dan pada daerah penelitian. 

Berdasarkan data penelitian yang dilakikan oleh Nur Irawati Fadilah, 

dengan judul: Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Kelas 

IV Melalui Perpaduan Strategi NHT (Number  Head Together) Dengan Cm 

(Index Card Match) SD Negeri 2 Senting Sambi Boyolali Tahun Pelajaran 

2016/2017, siswa yang sudah mencapai ketuntasan hasil belajar pada siklus I (66, 

7%) dan pada siklus II (91, 7%),  jadi terjadi kenaikan 25%. Sedangkan siswa 

yang belum mencapai ketuntasan prestasi belajar terjadi penurunan sebanyak 25% 

yaitu pada  siklus I (33, 3%) dan pada siklus II menjadi (8, 3%). Peningkatan hasil  

belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam yang terjadi setelah adanya 

tindakan pada putaran siklus II tersebut, maka indikator kinerja yang telah 

ditentukan adalah 75%. Sedangkan hasil tindakan siklus II mencapai 91,7% jadi 

indikator kinerja untuk penelitian ini telah tercapai.
45

 

Keseuaian dengan penelitian Nur Irawati Fadilah peneitian di atas 

terletak pada model pembelajaran Sedagkan perbedaan subjek sekolah, kelas, 

mata pembelajaran dan pada daerah penelitian. 
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F. Kerangka fikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru menginginkan agar semua siwa yang mengikuti dapat menguasai 

materi sehingga memiliki hasil balajar yang baik, akan tetapi harapang dan 

keinginan harus diikuti dengan kreativitas guru, diantaranya menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe number head together serta menggunakan media 

gambar yang sesuai dengan materi pembelajaran serta siswa dapat mengikuti 

pembelajaran dengan baik. 

Menyikapi kenyataan ini, maka peneliti bagaimana meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). 

Penerapannya dengan mengidentifikasi kondisi awal segala permasalahan yang 

menyebabka siswa sulit memahami materi pelajaran dan kurang aktif dalam 

proses pembelajaran yang berakibat rendahnya hasil belajar. Dengan demikian 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran SKI. 

Kondisi Awal 

Proses/Tindakan 

Kondisi Akhir 

Guru belum 

menggunakan metode 

NHT 

Hasil belajar 

SKI 

Guru menggunakan 

metode NHT dengan 

menggunakan media 

gambar 

Siklus I 

Menggunakan 

metode NHT 

Siklus II 

Memperbaiki kesalahan 

dalam siklu I dengan  

Menggunakan metode 

yang sama  

Hasil belajar 

Sejarah 

Kebudayaan Islam  

meningkat 
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