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KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Belajar

1. Belajar

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari

pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan.14

Slameto, mengemukakan definisi belajar sebagai suatu proses usaha yang

dilalui untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan

sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan

lingkungannya.15

Defenisi lain dikemukakan oleh Hamalik bahwa belajar adalah proses

perubahan tingkah laku pada diri seseorang berkat pengalaman dan pelatihan.

Pengalaman dan pelatihan itu terjadi melalui interaksi antara individu dan

lingkungannya. Tingkah laku yang baru itu misalnya dari tidak tahu menjadi tahu,

timbulnya pengertian-pengertian baru, perubahan dalam sikap, kebiasaan-kebiasaan,

keterampilan, kesanggupan menghargai, perkembangan sifat-sifat sosial, emosional

dan pertumbuhan jasmaniah.16

Berdasarkan definisi belajar tersebut maka dapat peneliti simpulankan belajar

adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang dialami oleh individu dalam

14 Wirawan Sarwitos. Psikologis Remaja. (Jakarta: Rajwali Pres, 1988) h. 202
15 Slameto. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. (Jakarta: PT. Gramedia,

2003), h. 3
16 Hamalik, Oemar. Strategi Belajar Mengajar Berdasarkan CBSA. (Bandung: CV. Sinar

Baru, 1990), h. 16



berinteraksi dengan lingkungannya. Perubahan tingkah laku tersebut mengakibatkan

bertambahnya pengalaman, pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap, emosional,

kesanggupan menghargai, dan pertumbuhan jasmaniah.

2. Aktivitas Belajar

Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana menjelaskan bahwa aktivitas belajar dapat

memberikan nilai tambah (added value) bagi peserta didik, berupa hal-hal berikut ini:

a. Peserta didik memiliki kesadaran (Awareness) untuk belajar sebagai wujud

adanya motivasi internal untuk belajar sejati.

b. Peserta didik mencari pengalaman dan langsung mengalami sendiri, yang

dapat memberikan dampak terhadap pembentukan pribadi yang integral.

c. Peserta didik belajar dengan menurut minat dan kemampuannya.

d. Menumbuh kembangkan sikap disiplin dan suasana belajar yang demokratis

di kalangan peserta didik.

e. Pembelajaran dilaksanakan secara konkret sehingga dapat menumbuh

kembangkan pemahaman dan berfikir kritis serta menghindarkan terjadinya

verbalisme.

f. Menumbuh kembangkan sikap kooperatif dikalangan peserta didik sehingga

sekolah menjadi hidup, sejalan dan serasi dengan kehidupan di masyarakat di

sekitarnya.17

Paul B. Hendrich dalam sardiman mengungkapkan macam-macam aktifitas

siswa yang digolongkan sebagai berikut;

17 Hanafiah, Nanang & Cucu Suhana. Konsep Strategi Pembelajaran. (Bandung: Refika
Aditama 2010), h, 24.



a. Visual Activites, seperti membaca dan memperhatikan gambar.

b. Oral Activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya member saran,

mengeluarkan pendapat, dan diskusi.

c. Listening Activities, seperti mendengarkan uraian, percakapan diskusi, music,

dan pidato.

d. Mental Activities, seperti  menanggapi, mengingat, memecahkan soal,

menganalisa, dan mengambil keputusan.

e. Writing Activities, seperti menulis cerita, karangan, laporan, dan menyalin.

f. Emotional Activities, seperti menaruh minat, merasa gembira, dan

bersemangat.

g. Drawing activities, seperti mengambar grafik, peta, dan diagram.

Berdasarkan teori di atas penulis berkesimpulan, aktivitas merupakan tingkah

laku siswa selama proses pembelajaran yang meliputi membaca, melihat gambar,

mendengarkan, mengemukakan suatu fakta berdasarkan materi yang disajikan,

mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, dan mengerjakan

soal-soal yang diberikan.

3. Hasil Belajar

Munawar mengemukakan hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar digunakan

oleh guru untuk dijadikan ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan



pendidikan. Hal ini dapat tercapai bila siswa sudah memahami belajar dengan diiringi

oleh perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi.18

Erman S. dalam Tukiran, hasil belajar mencakup aspek yang berkenan dengan

perubahan dan kemampuan yang telah di miliki siswa pada ranah kognitif, afektif,

dan psikomotorik. Perubahan dan kemampuan yang telah dimiliki tersebut bisa

berupa komunikasi, interaksi, kreativitas, dan sebagainya.19

Dari teori diatas dapat disimpulkan hasil belajar adalah suatu kemampuan

atau tingkat penguasaan yang dicapai seseorang sebagai akibat kegiatan belajar yang

telah dilakukan.

B. Ilmu Pengetahuan Sosial

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang

diberikan di tingkat Sekolah Dasar yang memadukan konsep-konsep ilmu sosial dan

kemanusian dengan tujuan memberikan pendidikan sosial dan kewarganegaraan. Hal-

hal yang dipelajari dalam Ilmu Pengetahuan Sosial memuat materi Geografi, Sejarah,

Sosiologi, dan Ekonom.20 Aspek-aspek tersebut dipelajari untuk membantu anak

didik mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap sosial yang dibutuhkan

dalam kehidupan bermasyarakat.

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan subjek materi dalam pendidikan di

Indonesia yang diarahkan bukan hanya kepada pengembangan ilmi-ilmu sosial saja,

18 Munawar, Indra. Hasil Belajar (Pengertian dan Definisi) ( Bandung: PT. Remaja Rosda
Jaya, 2009) h 2.

19 Tukiran T, dkk. Penelitian Tindakan Kelas Untuk Pengembangan Profesi Guru.
(Purwokerto: Alfabeta Bandung, 2010), h.106

20 Siti Maria Ulfa, Siradjuddin. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT Untuk
Meningkatkan Hasil Belajar I Kelas V Sekolah Dasar. JPGSD. 2014. Volume 02 Nomor 03, h. 2.



tetapi juga sebagai materi yang dapat mengembangkan kompetensi, sikap sosial serta

rasa tangung jawab sebagai individu dan juga sebagai warga masyarakat. Berikut ini

adalah pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial menurut beberapa para ahli, antara lain:

Kosasi Djahiri dalam Yaba, IPS adalah merupakan ilmu pengetahuan yang

memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya serta

kemudian diolah berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan dan didaktif untuk di jadikan

program pengajaran pada tingkat persekolahan.21

Dari kedua pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa Ilmu

Pengetahuan Sosial adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah serta

menganalisa gejala dan masalah sosial di masyarakat yang ditinjau dari berbagai

aspek kehidupan secara terpadu.

1. Tujuan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SD

Mata pelajaran IPS di sekolah dasar merupakan program pengajaran yang

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah

sosial yang terjadi di masyarakat, memilki sikap mental positif terhadap perbaikan

segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi

sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat.

Tujuan tersebut dapat dicapai apabila program-program pelajaran IPS disekolah

diorganisasikan secara baik.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 tercantum bahwa tujuan

IPS adalah :

21 Yaba. Ilmu Pengetahuan Sosial 1. Progaram Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. (Makassar. 2006), h.5



a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan

lingkungannya.

b. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial.

c. Memilki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.

d. Memilki kemampuan untuk berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi

dalam masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, nasional dan global.

Sedangkan tujuan khusus pengajaran IPS disekolah dapat dikelompokkan

menjadi empat komponen yaitu:

a. Memberikan kepada siswa pengetahuan tentang pengalaman manusia dalam

kehidupan bermasyarakat pada masa lalu, sekarang dan masa akan datang.

b. Menolong siswa untuk mengembangkan keterampilan (skill) untuk mencari

dan mengolah informasi.

c. Menolong siswa untuk mengembangkan nilai atau sikap demokrasi dalam

kehidupan bermasyarakat.

d. Menyediakan kesempatan kepada siswa untuk mengambil bagian / berperan

serta dalam bermasyarakat.

2. Prestasi Belajar IPS

Zainal Arifin, Prestasi belajar berkenaan dengan aspek pengetahuan.

Sedangkan IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang di berikan di SD yang

mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, yang berkaitan dengan isu sosial.



Peneliti mengartikan prestasi belajar IPS adalah hasil pengukuran dari

penilain usaha belajar selama pembelajaran IPS yang dinyatakan dalam bentuk angka,

simbol, huruf maupun kalimat yang menggambarkan hasil yang sudah di capai oleh

setiap peserta didik secara individu maupun kelompok pada periode tertentu.22

C. Pengertian Sejarah

Sejarah dapat diartikan sebagai kejadian dan peristiwa yang benar-benar

terjadi pada masa lampau atau asal usul (keturunan) silsilah, terutama bagi raja-raja

yang memerintah.23

Sedangkan menurut para ahli yaitu;

1. Patrick Gardiner

Sejarah adalah ilmu yang mempelajari apa yang telah diperbuat oleh

manusia.24

2. W.H. Walsh

Sejarah itu menitik beratkan pada pencatatan yang berarti dan penting

saja bagi manusia. Catatan itu meliputi tindakan-tindakan dan pengalaman-

pengalaman manusia di masa lampau pada hal-hal yang penting sehingga

merupakan cerita yang berarti.25

22 Putri Sinta. Efektivitas Media Pembelajaran Peta Buta Berbasil Puzzle Multimedia Ditinjau
Dari Prestasi Belajar IPS Siswa Kelas IV SD Negeri Kasihan Betul Tahun Pelajaran 2013/2014.
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (FTIK)
Universitas PGRI Yogjakarta. Jurnal PGSD Indonesia. April 2015. Volume 1, No. 1

23 Lowenthal, David. Dilemmas and Delights of Learning History. In Peter N. Stearns, Peters
Seixas, Sam Wineburg (eds). Knowing Teaching and Learning History, National and International
Perspectives. (New York & London: New York University: 2000) Press. hlm. 63.

24 Peter N. Stearns, Peters Seixas, Sam Wineburg (eds). Introduction Knowing Teaching and
Learning History, National and International Perspectives. (New York & London: New York
University. 2000) Press. hlm. 6.

25 Sanusi Ismail. Filsafat Sejarah. (Darussalam: Arraniry Press, 2012) h. 15-16



Penulis simpulkan sejarah adalah peristiwa masa lampau yang terjadi dalam

kehidupan manusia dan dianggap penting oleh manusia maka peristiwa tersebut

adalah peristiwa sejarah.

1. Manfaat Belajar Sejarah

Kuntowijoyo manfaat belajar sejarah itu ada dua yaitu secara intrinsik dan

ekstrinsik. Manfaat belajar sejarah secara intrinsik antara lain adalah sejarah sebagai

ilmu, sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, sejarah sebagai pernyataan

pendapat, sejarah sebagai potensi. Sedangkan manfaat belajar sejarah secara

ekstrinsik yaitu. moral, penalaran, politik, kebijakan, perubahan, masa depan,

kesadaran, ilmu bantu, latar belakang, rujukan, bukti.26

Ilmu sejarah juga memiliki peranan dalam pembentukan sikap sosial dasar

pada anak, antara lain;

a. Melatih anak untuk menghargai waktu dan kesempatan, karena waktu dan

kejadian yang sudah terlewatkan tidak bisa terulang kembali.27

b. Melatih anak untuk menghargai hasil karya orang lain, sebagai implementasi

dari sikap menghargai jasa para pahlawan.

c. Membantu anak mengenal dan mengetahui sejarah asal-usul daerah tempat

tinggal masing-masing untuk menumbuhkan rasa cinta dan rasa memiliki

terhadap daerah masing-masing.

26 Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah. (Yogkarta : Bentang Budaya, 1999)
27 Anuar Ahmad Siti Haishah Abd Rahman Nur Atiqah T. Abdullah. Tahap Keupayaan

Pengajaran Guru Sejarah dan Hubungannya Dengan Pencapaian Murid Di Sekolah Berprestasi
Rendah. Jurnal Pendidikan Malaysia. 2000. Volume 34 No.1 h. 57



2. Pembelajaran Sejarah

Sapriya mengatakan Sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang

menelaah tentang asal-usul dan perkembagan serta peranan masyarakat dimasa

lampau berdasarkan metode dan metodologi tertentu. Terkait dengan pendidikan

sejarah di sekolah dasar hingga sekolah menengah, pengetahuan masa lampau

tersebut mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk melatih

kecerdasan, membentuk sikap, watak dan kepribadian siswa.28

D. Pembelajaran Kooperatif

1. Pengertian Kooperatif

Susanto dalam Kusumojanto mengatakan pembelajaran kooperatif adalah

strategi pembelajaran kelompok kecil yang digunakan untuk meningkatkan

kemampuan akademik melalui kolaborasi kelompok, memperbaiki hubungan antar

siswa yang berbeda latar belakang dan kemampuan, mengembangkan keterampilan

untuk memecahkan masalah melalui kelompok dan mendorong proses demokrasi di

kelas.29 Johnson & Johnson dalam Ergun et. Al menyatakan bahwa, Kegiatan

pembelajaran kooperatif sering digunakan di berbagai belahan dunia dalam rangka

untuk memungkinkan pembelajaran aktif dan menyadari pembelajaran sebagai

aktivitas sosial. Pembelajaran kooperatif adalah proses pendidikan di mana berbicara,

mendengarkan, menulis, dan refleksi sebagai alat penting dari belajar aktif

28 Sapriya. Pendidikan IPS. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009) h. 208-209
29 Kusumojanto, D.D, dan Herawati, P. Penerapan Pembelajaran Kooperatif Model Number

Heads Together (NHT) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Diktat Manajemen
Perkantoran Kelas X APK di SMK Ardjuna 01 Malang. April 2009. Jurnal Penelitian Kependidikan.
Volume 19 No. 1



berlangsung.Dalam proses ini, siswa diminta untuk menggunakan keterampilan sosial

mereka dan untuk bekerja sama dengan rekan-rekan, yang dalam jangka panjang

memberikan kontribusi pada perkembangan kognitif dan afektif hasil belajar

mereka.30

Slavin dalam Trun V and Lewis R menyatakan, pembelajaran kooperatif

merupakan salah satu jenis pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang

telah didokumentasikan di seluruh literatur efektif dalam membantu siswa

memperoleh keterampilan praktis belajar, kemampuan komunikasi yang efektif dan

kemampuan dalam hal pemahaman pengetahuan, dan meningkatkan sikap positif

siswa terhadap pembelajaran mereka sendiri.31

Tujuan dibentuknya kelompok kooperatif adalah untuk memberikan

kesempatan kepada siswa agar dapat terlibat secara aktif dalam proses berpikir pada

kegiatan belajar mengajar.32

2. Ciri-Ciri Pembelajaran Kooperatif

Menurut Stahl dalam Ismail, bahwa ciri-ciri pembelajaran kooperatif adalah;

a. Belajar dengan teman

b. Tatap muka antar teman

c. Mendengarkan diantara anggota

d. Belajar dari teman sendiri dalam kelompok

30 Ergun, Aysegul, et al. The Effect of Cooperative Learning on Eight Grade Students
Achievement and Atitud Toward Science. 2010. Education 131.1. h. 169.

31 Tran, V. dan Lewis, R. The Effects of Jigsaw Learning on Students’ Attitudes in a
Vietnamese Higher Education Classroom. International Journal of Higher Education, 2012. Vol. 1,
No. 2, h. 9

32 I. G. M. R. Aryana, Agil Al Idrus, Ahmad Harjono. Pengaruh Model Pembelajaran
Kooperatif NHT dan STAD Terhadap Hasil Belajar Sikap Siswa SMA Negeri 2 Gerung. J. Pijar.
MIPA. September 2015. Volume X. No. 2 h. 50



e. Belajar dalam kelompok kecil

f. Produktif berbicara atau mengemukakan pendapat

g. Siswa membuat keputusan

h. Siswa aktif.33

3. Karakteristik Pembelajaran Kooperatif

Ada 4 karekteristik pembelajaran kooperatif, yaitu;

a. Siswa bekerja dalam kelompok kooperatif untuk menguasai materi akademik

b. Anggota-anggota kelompok diatur terdiri dari siswa berkemampuan tinggi, sedang

dan rendah

c. Jika mungkin anggota kelompok kooperatif sebaiknya berbeda suku, budaya dan

jenis kelamin

d. Sistem penghargaan lebih berorientasi pada kelompok dari pada diri individu.

Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk mengembangkan kerja sama dan kolaborasi

serta penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras, budaya dan kelas.34

4. Fase-Fase Pembelajaran Kooperatif

Tabel 1:
Tahapan-Tahapan Model Pembelajaran Kooperatif.35

Fase Tigkah Laku Guru
1. Menyampaikan

tujuan dan
memotivasi siswa

Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada
mata pelajaran tersebut dan memotivasi siswa untuk belajar

2. Menyajikan
informasi

Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau
lewat bahan bacaan

3. Mengorganisasikan
siswa ke dalam
kelompok kooperatif

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok
belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara
efisien

33 Ismail. Model-Model Pembelajaran. (Jakarta: Direktorat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Dirjen Dikdasmen Depdiknas. 2002), h, 12

34 Maswiyanto. Peningkatan Kreatifitas dan Hasil Belajar Kimia Pokok Materi Sistem Kloid
Dengan Model Pembelajaran NHT Di Kelas XI Semester II SMAN 1 Sumenep. Jurnal Kependidikan
Interaksi, Juli 2014. Volume 9. No. 2. h. 97-98

35 Ibrahim, M. dkk. Pembelajaran Kooperatif. (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya
University Press. 2002), h. 10



4. Membimbing
kelompok kerja dan
belajar

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka
mengerjakan tugas mereka

5. Evaluasi Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau
masing-masing kelompok mempersentasikan hasil kerjanya

6. Memberikan
penghargaan

Guru mencari cara untuk menghargai upaya maupun hasil belajar individu
dan kelompok

5. Manfaat Pembelajaran Kooperatif

Manfaat model pembelajaran kooperatif bagi siswa dengan hasil belajar yang

rendah, antara lain Linda Lundgren dalam Ibrahim adalah;

a. Rasa harga diri menjadi lebih tinggi

b. Memperbaiki kehadiran

c. Penerimaan terhadap individu menjadi lebih besar

d. Perilaku mengganggu menjadi lebih kecil

e. Konflik antar pribadi berkurang

f. Pemahaman yang lebih mendalam

g. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi

h. Hasil belajar lebih tinggi.36

6. Pembelajaran Kooperatif Tipe Number Head Together (NHT)

Pembelajaran kooperatif tipe Number Heads Together (NHT) merupakan

salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan pada struktur-struktur

khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola-pola interaksi siswa dalam

memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan isi akademik.37 Pembelajaran

kooperatif tipe NHT merupakan strategi pembelajaran yang mengutamakan adanya

36 Ibid. 2000, h. 18
37 Agus Subaidi, Sri Indriati Hasanah, Prestasi Belajar Mate-Matika Antar Siswa Yang Diajar

Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT Dengan Model Pengajaran Langsung.
Jurnal Pendidikan Interaksi, Juli 2014. Vol. 9 No. 2, h. 94



kerja sama antar siswa dalam kelompok agar mereka dapat berinteraksi dan

mempermudah mereka mengerjakan tugas.38 Para siswa dibagi ke dalam kelompok-

kelompok kecil dan diarahkan untuk mempelajari materi pelajaran yang telah

ditentukan. Purwaningtyas yang menyatakan pembelajaran Numbered Head

Togethers (NHT) efektif dalam meningkatkan kreativitas siswa diduga karena

pengaruh beberapa langkahnya, antara lain yaitu siswa berdiskusi secara kelompok

dalam menyelesaikan permasalahan dan guru mengecek pemahaman siswa.39

Salah satu keistimewaan pembelajaran kooperatif tipe Number Heads

Together ditinjau dari sisi proses pembelajaran lebih mudah dilakukan dibandingkan

dengan model kooperatif lainnya. Bagi siswa yang hasil belajarnya rendah, menurut

Lundgren dalam Ibrahim, NHT mampu meningkatkan kepercayaan diri siswa,

memperbaiki tingkat kehadirannya dalam proses belajar mengajar, lebih mudah

menerima orang lain, mengurangi prilaku yang mengganggu, mengurangi konflik

antar pribadi, meningkatkan budi pekerti, kepekaan sosial dan toleransi, memperoleh

pemahaman yang lebih mendalam, serta hasil belajar lebih baik.40

Tujuan dibentuknya kelompok adalah untuk memberikan kesempatan kepada

siswa agar dapat terlibat secara aktif dalam proses berpikir dan pada kegiatan-

kegiatan belajar. Dalam hal ini sebagian besar aktivitas pembelajaran berpusat pada

siswa, yaitu mempelajari materi pelajaran serta berdiskusi untuk memecahkan

38 Rosi Novitasari. The Implementation Of Numbered Heads Together In Teaching Reading
Narrative Text To The Tenth Graders. Jurnal Unessa. 2013. Volume 1 No. 1, h. 1

39 Purwaningtyas, Essy. Efektivitas Model Pembelajaraan Kooperatif Tipe Numbered Heads
Together (NHT) Ditinjau Dari Kreativitas dan Karakter Siswa di SMP Negeri 15 Yogyakart. 2012.
Volume 2, Nomer 3. hlm 200-220

40 Bakarudin, Mustafa, Yusnani. Number Heads Together Untuk Menigkatkan Keaktifan dan
Penguasaan Konsep Matematika. Jurnal PTK DBE3. Februari 2011. Volume Khusus No. 1, h. 8



masalah. Model ini dapat dijadikan alternatif fariasi model pembelajaran sebelumnya.

Kelompok dibentuk secara heterogen, setiap kelompok beranggotakan 3-5 siswa,

setiap anggota memiliki satu nomor, guru mengajukan pertanyaan untuk didiskusikan

bersama dalam kelompok. Guru menunjuk salah satu nomor untuk mewakili

kelompoknya.41 Model pembelajaran kooperatif tipe NHT pada dasarnya merupakan

sebuah fariasi diskusi kelompok-kelompok kecil dengan ciri khasnya adalah guru

memanggil peserta didik yang memiliki nomor yang sama dari masing-masing

kelompok untuk memberi jawaban.42 Hal ini, dilakukan terus hingga semua peserta

didik dengan nomor yang sama dari masing-masing kelompok mendapat giliran

memaparkan jawaban atas pertanyaan guru. Sehingga cara ini menjamin keterlibatan

total semua siswa.

Richards dan Rodgers menjelaskan prosedur untuk menggunakan NHT

sebagai berikut;

a. Penomoran: guru membagi siswa ke dalam kelompok 4 siswa dan

setiap siswa mendapat nomor dari 1 sampai 4.

b. Membaca: guru mendistribusikan artikel atau memberitahu siswa apa yang

mereka harus dibaca.

c. Tanya Jawab: guru mendistribusikan lembar pertanyaan atau menempatkan

beberapa pertanyaan atau tugas di papan bagi siswa untuk menemukan

jawaban.

41 Dewi Hartina Kusuma, dkk. Meningkatkan Hasil Belajar IPS Melalui Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe NHT. Jurnal Didaktika Dwija Indria. Juli 2014. Volume 2 No. 7

42 Oky Ristya Trisnawati Nur Rahayu Utami, Arif Widiyatmoko. Pengembangan Modul IPA
Terpadu Tema Penglihatan Dengan Model Pembelajaran Numbered Heads Together. Unnes Science
Education Journal. Juni 2013. Volume 2 No. 1, h. 224-225



d. Heads Together: kelompok diminta untuk menempatkan kepala mereka

bersama-sama untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dan memastikan

setiap anggota kelompok tahu menjawab setiap pertanyaan

e. Menjawab: guru memanggil nomor secara acak. Mereka dengan nomor

kenaikan gaji tangan mereka dan guru memilih salah satu dari mereka untuk

menjawab setiap pertanyaan awal dari pertanyaan pertama yang yang terakhir.43

7. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Kooperatif Tipe Number

Head Together

1. Keunggulan Pembelajaran Kooperatif.

a. Melalui model pembelajaran kooperatif, siswa tidak terlalu menggantungkan

pada guru, tetapi dapat menambah kepercayaan kemampuan berfikir sendiri,

menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa yang

lain.

b. Model pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan,

mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan

membandingkannya dengan ide-ide orang lain.

c. Model pembelajaran kooperatif dapat membantu siswa untuk menhargai

orang lain dan menyadari akan segala keterbatasannya serta menerima segala

perbedaan.

d. Model pembelajaran kooperatif dapat memberdayakan setiap siswa untuk

lebih bertanggung jawab dalam belajar.

43 Richards, J. C., & Rodgers, T. S. Approaches and methods in language teaching, 2nd ed.
(New York: Cambridge University Press. 2001) h. 199



e. Model pembelajaran kooperatif merupakan strategi yang cukup ampuh untuk

meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial, termasuk

mengembangkan rasa harga diri, hubungan interpersonal yang positif dengan

orang lain, mengembangkan keterampilan, dan sikap positif terhadap

sekolah.

f. Model pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan siswa

untuk menguji ide dan pemahaman sendiri, menerima umpan balik. Siswa

dapat memecahkan masalah tanpa takut membuat kesalahan, karena

keputusan yang dibuat adalah tanggung jawab kelompoknya.

g. Model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan kemampuan siswa

mengelola informasi dan kemampuan belajar abstrak menjadi nyata.

h. Interaksi selama kooperatif berlangsung dapat meningkatkan motivasi dan

memberikan rangsangan berfikir. Hal ini berguna untuk pendidikan jangka

panjang.

b. Kelemahan Model Pembelajaran Kooperatif;

a. Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, di samping itu

memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu.

b. Agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar maka dibutuhkan

dukungan fasilitas, alat dan biaya yang cukup memadai.

c. Selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik

permasalahan yang dibahas meluas sehingga banyak yang tidak sesuai

dengan waktu yang telah ditentukan.



d. Saat diskusi terkadang didominasi seseorang, hal ini meng-akibatkan siswa

yang lain menjadi pasif.

e. Bisa menjadi tempat mengobrol atau gosip. Hal ini terjadi jika anggota

kelompok tidak mempunyai kedisiplinan dalam belajar, seperti datang

terlambat, mengobrol atau bergosip membuat waktu berlalu begitu saja

sehingga tujuan untuk belajar menjadi sia-sia.

8. Perbedaan Pembelajaran Kooperatif dan Pembelajaran Konvensional

Table 2:
Perbedaan kelompok belajar kooperatif dan kelompok belajar konvensional.44

Kelompok belajar kooperatif Kelompok belajar konvensional
Adanya saling membantu, dan  saling
memotivasi sehingga ada interaksi.

Guru sering membiarkan adanya siswa yang
mendominasi kelompok atau
menguntungkan diri pada kelompok.

Kelompok belajar heterogen, baik dalam
kemampuan akademik, ras, jenis kelamin,
etnik, dan sebagainya sehingga saling
mengetahui siapa yang memerlukan bantuan
dan siapa  yang memberikan bantuan.

Kelompok  belajar biasanya heterogen.

Guru memperhatikan proses kelompok yang
ada dalam kelompok-kelompok belajar

Guru  sering tidak memperhatikan proses
kelompok yang ada dalam kelompok-
kelompok  belajar

Penekanan tidak  hanya pada penyelesaian
tugas tetapi juga pada hubungan interpersonal
(hubungan antar  pribadi yang saling
menghargai).

Penekanan sering hanya pada penyelesaian
tugas.

E. Penelitian Yang Relevan

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Naella, dengan

Judul Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Model Kooperatif Tipe NHT Siswa

Kelas V SDN 5 Ngembalrejo yang berkesimpulan dengan mennggunakan model

Number Heads Together hasil belajar siswa akan meningkat, ini dapat diliat dari nilai

44 Anggraeni, Endah. Upaya meningkatkan keaktivan dan hasil belajar IPS ekonomi melalui
pembelajaran Kooperatif tipe NHT di SMA Negeri 1 Nguter. Jurnal Serambi PTK. Oktober 2009.
Volume 1 No 1. h 15



evaluasi siswa sebagai aspek kognitif dan aktivitas belajar siswa dan aktivitas

mengajar guru sebagai berikut; Kondisi awal siswa sebelum melakukan tindakan

mendapat ketuntasan klasikal sebesar 32% dengan rata-rata 61,1 meningkat pada

siklus I menjadi 64% dengan rata-rata 70,2 dan pada siklus II meningkat menjadi

88% dengan rata-rata 73,6. Aktivitas belajar siswa secara klasikal pada siklus I

mendapat rata-rata 2,45 dengan kategori cukup baik meningkat pada siklus II menjadi

2,64 dengan kategori baik. Keterampilan guru juga mengalami peningkatan, siklus I

mendapatkan rata-rata 2,82 dengan kategori baik, pada siklus II meningkat menjadi

3,08 dengan kriteria baik.

Hasil penelitian Nur Wahyuni Latif (2008) menyimpulkan bahwa dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Number Heads Together (NHT)

dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa pada pokok bahasan limit

fungsi di kelas XIA-1 semester II SMA Muhammadiyah Kendari. Hal ini dilihat dari

peningkatan hasil belajar siswa yang mencapai skor ketuntasan belajar di sekolah

(minimal 6,0). Hasil tes awal menunjukan siswa yang memperoleh nilai 6,0 sebanyak

24%, hasil tes siklus I menjadi 48%, hasil tes siklus II menjadi 68%, dan pada siklus

III meningkat menjadi 80%. Peningkatan ini berada di atas kriteria indikator kinerja

peneliti yaitu minimal 75% siswa memperoleh nilai minimal 6,0.

Kesesuain penelitian ini adalah penggunaan model pembelajara, sementara

perbedaannya dari segi tinjauan, subjek, dan lokasi penelitian.



F. Kerangka Berfikir

Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang paling utama dari keseluruhan

proses pendidikan di sekolah. Hal ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian

tujuan pendidikan banyak bergantung kepada proses pembelajaran yang dialami oleh

siswa sebagai anak didik.



SKEMA KERANGKA PIKIR

Pada kondisi awal proses pembelajaran masih didominasi oleh guru dengan
menggunakan metode pembelajaran konvensional (ceramah) tidak ada variasi di
dalam metode tersebut sehingga siswa tidak termotivasi dalam proses pembelajaran
sehingga dapat mengakibatkan aktivitas dan hasil belajar siswa rendah. Untuk
menangani masalah tersebut perlu adanya tindakan yang sesuai dengan menerapkan
model pembelajaran kooperatif tipe NHT, melalui model ini siswa termotivasi dalam
kegiatan belajar mengajar sehingga pada kondisi akhir aktivitas dan hasil belajar
siswa meningkat.

Kondisi Awal Guru : Pelaksanaan
pembelajaran masih
tradisional  yakni berpusat
pada guru dan  siswa
menjadi pasif

Siswa : Aktivitas dan
Hasil Belajar IPS rendah

Siklus I : Dalam pembelajaran
IPS pada materi Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia Guru
menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe
NHT

Dalam pembelajaran guru
menggunakan model
pembelajaran dengan
pendekatan kontekstual.

Siklus II : Dalam pembelajaran
IPS pada materi Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia Guru
menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe
NHT

Melalui model
pembelajaran Kooperatif tipe
NHT aktivitas dan hasil
belajar siswa kelas VB MIN 2
Kosel menigkat

Tindakan

Kondisi Akhir
(BERHASIL)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitan

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Brown HD

menjelaskan Penelitian Tindakan Kelas melalui definisi dari tiga kata yaitu penelitian,

tindakan, dan kelas.

1. Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu objek, menggunakan aturan

metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat

untuk meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi

peneliti.

2. Tindakan adalah suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan

tertentu, yang dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan.

3. Kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima

pelajaran yang sama dari seorang guru.45

Karakteristik yang khas dalam penelitian tindakan kelas yakni adanya

tindakan-tindakan (aksi) tertentu untuk memperbaiki proses belajar mengajar di kelas.

Menurut Sukardi bahwa penelitian tindakan kelas adalah cara suatu kelompok atau

seseorang dalam mengorganisasikan suatu kondisi sehingga mereka dapat

mempelajari pengalaman mereka dan membuat pengalaman mereka dapat di akses

oleh orang lain.46

45 Brown HD. Principles of Language Learning and Teaching. (Fourt Edition). (Englewood
Cliffs, NJ: Prentice Hall Regents. 2000) h. 54

46 Sukardi. Metodiologi Penelitian Pendidikan. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003) h. 210


