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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe CRH 

2.1.1.1 Pengertian model CRH 

Menurut (Huda, 2015, h. 229), CRH merupakan metode 

pembelajaran yang dapat menciptakan suasana kelas menjadi meriah 

dan menyenangkan karena setiap peserta didik yang dapat menjawab 

benar diwajibkan berteriak “hore!” atau yel-yel lainnya yang disukai. 

Metode ini membantu peserta didik untuk memahami konsep dengan 

baik melalui diskusi kelompok.  

Menurut (Istarani & Ridwan, 2014, h. 117), mengatakan 

bahwa course review horay adalah salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang diawali dengan pemberian informasi, kompetensi, 

sajian materi tanya jawab untuk pemantapan, siswa atau kelompok 

menuliskan nomor sembarang dan memasukkan kedalam kotak, guru 

membacakan soal yang nomornya dipilih secara acak, siswa yang 

punya nomor sama dengan nomor yang dibacakan guru berhak 

menjawab, jika jawaban benar maka diberi skor dan siswa 

menyambutnya dengan yel “hore!” atau lainnya pemberian reward, 

penyimpulan dan evaluasi serta refleksi. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, secara umum dapat 

disimpulkan bahwa pengertian model CRH merupakan salah satu 
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model pembelajaran kooperatif yang bersifat menyenangkan karena 

dalam pembelajaran CRH ini, apabila siswa dapat menjawab dengan 

benar maka siswa atau kelompok tersebut diwajibkan meneriakkan 

kata “hore!” ataupun yel-yel yang disukai dan telah disepakati oleh 

kelompok maupun individu siswa itu sendiri. Pembelajaran CRH ini 

juga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berkompetisi 

secara positif didalam pembelajaran. 

2.1.1.2 Karakteristik model CRH 

Menurut (Istarani & Ridwan, 2014, h. 117), model 

pembelajaran koopertif tipe CRH ditandai dengan beberapa hal yaitu: 

1. Adanya tanya jawab untuk pemantapan materi yang telah 

diajarkan. 

2. Adanya siswa atau kelompok yang menuliskan nomor sembarang 

dan dimasukkan kedalam kotak. 

3. Adanya pembacaan soal yang nomornya dipilih acak, dan dijawab 

oleh kelompok yang bersangkutan. 

4. Pemberian skor diikuti dengan yel “hore!” atau lainnya sebagai 

bentuk pemberian reward. 

2.1.1.3 Langkah-langkah model CRH 

Menurut (Istarani & Ridwan, 2014, h. 118), langkah-langkah 

model pembelajaran tipe CRH yaitu: 

1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai; 
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2. Guru mendemonstrasikan/menyajikan materi; 

3. Memberikan kesempatan siswa tanya jawab; 

4. Untuk menguji pemahaman, siswa disuruh membuat 9/16/25 

kotak sesuai dengan kebutuhan dan tiap kotak diisi angka sesuai 

dengan selera setiap siswa; 

5. Guru membaca soal secara acak dan siswa menulis jawaban 

didalam kotak yang nomornya disebut oleh guru dan langsung 

didiskusikan, kalau benar diisi tanda checklist () dan jika salah 

diisi tanda silang (×); 

6. Siswa yang sudah mendapatkan tanda checklist () harus 

berteriak “hore!” atau yel-yel lainnya; 

7. Nilai siswa dihitung dari jawaban yang benar jumlah “hore!” yang 

diperoleh; 

8. Penutup. 

Menurut (Huda, 2015, h. 230-231), Sintaks model 

pembelajaran kooperatif tipe CRH adalah sebagai berikut: 

1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

2. Guru menyajikan atau mendemonstrasikan materi sesuai topik, 

dengan tanya jawab. 

3. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. 

4. Untuk menguji pemahaman, siswa diminta membuat kartu atau 

kotak sesuai dengan kebutuhan. Kartu atau kotak tersebut 

kemudian diisi dengan nomor yang ditentukan guru. 
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5. Guru membaca soal secara acak dan siswa menuliskan 

jawabannya di dalam kartu atau kotak yang nomornya disebutkan 

oleh guru. 

6. Setelah pembacaan soal dan jawaban ditulis di dalam kartu atau 

kotak, guru dan siswa mendiskusikan soal yang telah diberikan. 

7. Bagi pertanyaan yang dijawab dengan benar, siswa memberi 

tanda check list dan langsung berteriak “hore!” atau menyanyikan 

yel-yelnya. 

8. Nilai siswa dihitung dari jawaban yang benar dan banyak 

berteriak “hore!”. 

9. Guru memberikan reward pada kelompok yang memperoleh nilai 

tertinggi atau yang paling sering memperoleh “hore!”. 

Dari pendapat para ahli di atas maka dalam penelitian ini 

model pembelajaran kooperatif tipe CRH yang dilaksanakan dikelas X 

MIPA 1 di SMA Negeri 11 Kendari lebih tepat apabila nilai siswa 

dihitung dari jumlah jawaban yang benar. Jika siswa atau kelompok  

mampu menjawab dengan benar maka siswa atau kelompok tersebut 

harus berteriak “hore!”. Jumlah hore dihitung sebagai reward untuk 

membangkitkan minat belajar siswa. Berikut adalah contoh kotak 

yang diisi angka 1 sampai 9 secara acak, angka ditulis dalam kotak 

kecil pada pojok kiri atas di setiap kotak. 
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Gambar 2.1 Bentuk Kotak LKS CRH 

2.1.1.4 Kelebihan dan kekurangan model CRH 

Menurut (Istarani & Ridwan, 2014, h. 119), kelebihan dari 

model pembelajaran kooperatif tipe CRH adalah sebagai berikut: 

1. Adanya umpan balik dari siswa melalui tahapan tanya jawab. 

2. Menumbuhkan semangat belajar melalui yel-yel “hore!” dan 

sebagainya. 

3. Pembelajaran tidak membosankan. 

4. Meningkatkan aktivitas siswa. 

5. Siswa terlibat langsung dalam proses pembelajara. 

6. Bagi guru sangat membantu untuk memahamkan siswa dalam 

memahami materi ajar. 

Menurut (Istarani & Ridwan, 2014, h. 120), kelemahan dari 

model pembelajaran kooperatif tipe CRH adalah sebagai berikut: 

9 5 3 

7 1 8 

4 6 2 
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1. Membutuhkan kesiapan belajar dari guru dan siswa secara 

matang. 

2. Bisa menimbulkan kegaduhan karena bunyi yel-yel “hore!” atau 

lainnya yang tidak terkontrol oleh siswa. 

3. Membutuhkan waktu yang relatif lama dalam proses belajar 

mengajar. Untuk itu guru harus pandai-pandai mengatasinya 

sehingga waktu yang tersedia dapat dimaksimalkan secara baik. 

2.1.2 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

2.1.2.1 Pengertian model NHT 

Number head together merupakan suatu model pembelajaran 

berkelompok yang setiap anggota kelompoknya bertanggung jawab 

atas tugas kelompoknya, sehingga tidak ada pemisah antara siswa 

yang satu dengan siswa yang lain dalam satu kelompok untuk saling 

memberi dan menerima antara satu dengan yang lainnya (Sholimin, 

2014, h. 108). 

Menurut (Hamdayani & Jumanntta, 2014, h. 175) model NHT 

atau penomoran berpikir bersama merupakan jenis pembelajaran 

kooperatif yang dirancang mempengaruhi pada interaksi siswa sebagai 

alternatif terhadap sumber struktur kelas tradisional. Pembelajaran ini 

pertama kali diperkenalkan oleh Spenser Kagen (1995), untuk 

melibatkan lebih banyak siswa dalam pemahaman mereka terhadap isi 

pelajaran. Pembelajaran tipe kooperatif tipe NHT merupakan salah 
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satu tipe pembalajaran kooperatif yang menekankan pada struktur 

khusus yang dirancang untuk mempengaruhi penguasaan akademik. 

NHT adalah salah satu tipe dari pembelajaran kooperatif 

dengan sintaks: pengarahan, membuat kelompok heterogen dan tiap 

siswa memiliki nomor tertentu, berikan persoalan materi bahan ajar 

(untuk tiap kelompok sama tapi siswa tidak samasesuai dengan nomor 

siswa, tiap siswa dengan nomor sama mendapat tugas yang sama) 

kemudian kerja kelompok, presentasi kelompok, presentasi kelompok 

dengan nomor yang sama sesuai tugas masing-masing sehingga terjadi 

diskusi (Naglimun, 2014, h. 169). 

2.1.2.2 Langkah-langkah model NHT 

Menurut (Ratumanan, 2015, h. 193). Sintakmatik model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT memiliki empat langkah yaitu: 

1. Numbering 

2. Questioning 

3. Head Together 

4. Answering 

Menurut (Huda, 2015, h. 203-204), sintaks atau tahap-tahap 

pelaksanaan NHT pada hakikatnya hampir sama dengan diskusi 

kelompok, yang rinciannya sebagai berikut: 

1. Siswa dibagi kedalam kelompok-kelompok kecil; 

2. Masing-masing siswa dalam kelompok diberi nomor. 
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3. Guru memberi tugas/pertanyaan pada masing-masing kelompok 

untuk mengerjakannya; 

4. Setiap kelompok mulai berdiskusi untuk menemukan jawaban yang 

dianggap paling tepat dan memastikan semua anggota kelompok 

mengetahui jawaban tersebut; 

5. Guru memanggil salah satu nomor secara acak; 

6. Siswa dengan nomor yang dipanggil mempresentasikan jawaban 

dari hasil diskusi kelompok mereka. 

Menurut (Kunandar, 2009, h. 349) langkah-langkah atau fase-

fase model pembelajaran kooperatif sebagai berikut ini: 

1. Langkah 1: Penomoran (Numbering) 

Guru membagi siswa kedalam kelompok yang beranggotakan 5-6 

orang dan untuk setiap anggota kelompok diberi nomor antar 1 

sampai 6. 

2. Langkah 2: Mengajukan pertanyaan 

Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan tersebut 

dapat bervariasi. Pertanyaan bisa sangat spesifik dan dalam 

kalimat tanya. 

3. Langkah 3: Berpikir Bersama (head together) 

Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan itu, 

dan meyakinkan setiap anggota dalam timnya mengetahui 

jawaban itu. 
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4. Langkah 4: Menjawab (answering) 

Guru memanggil satu nomor tertentu, kemudian siswa yang 

nomornya sesuai harus mengacungkan tangan dan mencoba 

menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas. 

2.1.2.3 Kelebihan dan kelemahan model NHT 

Menurut (Kunandar, 2009, h. 350), kelebihan dari model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah sebagai berikut: 

1. Dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2. Mampu memperdalam pemahaman siswa. 

3. Melatih tanggung jawab siswa. 

4. Menyenangkan siswa dalam belajar. 

5. Mengembangkan rasa ingin tahu siswa. 

6. Meningkatkan rasa percaya diri siswa. 

7. Mengembangkan rasa saling memiliki dan kerjasama. 

8. Hati siswa termotivasi untuk menguasai materi. 

9. Menghilangkan kesenjangan antara yang pintar dengan yang 

kurang pintar. 

10. Tercipta suasana gembira dalam belajar. 

Menurut (Kunandar, 2009, h. 350), kekurangan dari model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah sebagai berikut: 

1. Ada siswa yang takut diintimidasi bila memberi nilai jelek kepada 

anggotanya (bila kenyataannya siswa lain kurang mampu 

menguasai materi). 



19 
 

 

2. Ada siswa yang mengambil jalan pintas dengan meminta tolong 

kepada temannya untuk mencarikan jawabannya, solusinya 

mengurangi poin pada siswa yang membantu dan dibantu. 

3. Apabila ada suatu nomor kurang maksimal mengerjakan 

tugasnya, tentu saja mempengaruhi pekerjaan pemilik tugas lain 

pada nomor selanjutnya. 

2.1.3 Hasil Belajar 

2.1.3.1 Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata 

yang membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. Pengertian hasil 

menunjuk pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas 

atau proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. 

Sedangkan belajar dilakukan untuk mengusahakan adanya perubahan 

perilaku pada individu yang belajar. Perubahan tingkah laku itu 

merupakan perolehan yang menjadi hasil belajar. Jadi, hasil belajar 

adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap 

dan tingkah lakunya. Aspek perubahan itu mengacu kepada taksonomi 

tujuan pengajaran yang dikembangkan oleh Bloom, Simpson dan 

Harrow mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik 

(Purwanto, 2009, h. 44). 

Hasil belajar merupakan pencapaian tujuan pendidikan pada 

siswa yang mengikuti proses belajar mengajar. Tujuan pendidikan 

bersifat ideal, sedang hasil belajar bersifat aktual. Hasil belajar adalah 



20 
 

 

realisasi tercapainya tujuan pendidikan sehingga hasil belajar yang 

diukur sangat tergantung pada tujuan pendidikannya (Purwanto, 2009, 

h. 46). Suatu dasar dalam menentukan tingkat keberhasilan siswa yang 

ditandai dengan perubahan dirisiswa terhadap penguasaan sejumlah 

bahan yang diberikan dalam proses belajar mengajaryang mencakup 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik (Kholis, 2017, h. 76). 

Hordward Kingsley membagi hasil belajar menjadi tiga 

macam, yakni (a) keterampilan dan kebiasaan; (b) pengetahuan dan 

pengertian;(c) sikap dan cita-cita. Masing-masing jenis hasil belajar 

dapat diisi dengan bahan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. 

Sedangkan Gagne membagi loma kategori hasil belajar, yakni (a) 

informasi verbal; (b) keterampilan intelektual, (c) strategi kognitif; (d) 

sikap; dan (e) keterampilan motoris (Sudjana, 2005, h. 22). Hasil 

belajar bisi dilihat setelah siswa mengikuti proses pembelajaran sesuai 

dengan tujuan pembelajaran tersebut. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, secara umum dapat 

disimpulkan bahwa pengertian hasil belajar merupakan hasil dari 

kemampuan individu siswa dalam proses pembelajaran berlangsung, 

yang memberikan perubahan terhadap perilaku siswa baik dalam 

aspek kognitif, afektif, siswa psikomotorik siswa untuk menjadi lebih 

baik lagi. Perubahan dalam diri siswa dilakukan dengan penilaian 

suatu tindakan yang sesuai dengan tujuan dari pembelajaran tersebut 
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yang dapat dicapai oleh siswa dalam bentuk hasil belajar setelah 

menempuh proses pembelajaran. 

2.1.3.2 Tipe-tipe hasil belajar 

Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan 

baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional menggunakan 

klasifikasi hasil belajar dari Bloom yang secara garis besar 

membaginya dalam tiga rana, yaitu ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor (Sudjana, 2005, h. 22). 

2.1.3.2.1 Tipe hasil belajar bidang kognitif 

Menurut (Sudijono, 2007, h. 50), ranah kognitif adalah 

ranah yang mencakup kegiatan mental(otak). Segala upaya yang 

menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. 

Sedangkan menurut (Gunawan & Palupi, 2012, h. 105-107), ranah 

kognitif adalah keberhasilan belajar yang diukur oleh taraf 

penguasaan intelektualitas, keberhasilan ini biasanya dilihat dengan 

bertambahnya jenjang kemampuan siswa, yaitu: 

Tabel 2.1 Indikator Level Kognitif Teori Taksinomi Bloom Revisi 

No.  Komponen Indikator 

1. Mengingat (C1) Mampu menghafal dari pesan yang 

sudah didapat sebelumnnya. 

2. Memahami (C2) Siswa mampu memahami dan mencerna 

makna yang terkandung dari pesan yang 

sudah dihafalkan sebelumnnya. 

3. Menerapkan 

(C3) 

Siswa mampu menghafal dan memahami 

makna pesan yang didapat kemudian 

menerapkan pesan yang bersifat teoritis 
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No.  Komponen Indikator 

tersebut dalam aktifitas dan 

permasalahan yang baru dan lebih 

konkret. 

4. Menganalisis 

(C4) 

Siswa mampu memecahkan atau 

menguraikan suatu materi atau informasi 

menjadi komponen-komponen yang 

lebih kecil sehingga lebih mudah 

dipahami. 

5. Mengevaluasi 

(C5) 

Siswa telah mampu memberikan 

penilian, argument, atau tanggapan dari 

pesan yang telah dipahami. Sehingga 

siswa memiliki pandangan tersendiri dari 

pesan tersebut. 

6.  Menciptakan 

(C6) 

Siswa telah mampu menempatkan 

elemen bersama-sama untuk membentuk 

satu kesatuan yang utuh atau fungsional; 

yaitu reorganisasi unsur kedalam pola 

atau struktur yang baru. 

 

Berdasarkan keenam level tersebut (C1 sampai C6) dapat 

digambarkan sebuah piramida Taksonomi Bloom Revisi mulai dari 

tingkatan terendah sampai dengan tingkatan tertinggi. Berikut 

piramida Level Kognitif Taksonomi Bloom Revisi. 

 

Gambar 2.2 Piramida Level Kognitif Taksonomi Bloom Revisi 

 
 

Menciptakan 

Mengevaluasi 

Menganalisis 

Menerapkan 

Memahami 

Mengingat 
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2.1.3.2.2 Tipe hasil belajar bidan afektif 

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan 

nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti, perasaan 

minat, sikap, emosi, dan nilai-nilai. Ciri-ciri hasil belajar afektif 

akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku. 

Seperti perhatiannya terhadap mata pelajaran, kedisiplinannya 

dalam mengikuti mata pelajaran disekolah, motivasinya yang tinggi 

untu k tahu lebih banyak mengenai pelajaran yang diterimanya, 

penghargaan atau rasa hormatnya terhadap guru dan sebagainya 

(Sudjana & Ibrahim, 2007, h. 267). 

Penilaian afektif adalah setiap metode yang digunakan 

untuk mengungkap bagaimana seorang siswa merasakan tentang 

dirinya, persepsi tentang citra dirinya, apa yang berpengaruh 

terhadap perilakunya didalam masyarakat, kelas dan rumahnya. 

Seperti halnya dalam bentuk-bentuk penilaian yang lain, asesmen 

afektif dimulai dengan perumusan denga tujuan pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran dalam ranah afektif dibuat dengan kriteria 

yang sama seperti halnya tujuan pembelajaran pada ranah kognitif. 

Penilaian bertujuan menilai hasil belajar. Sasaran hasil belajar 

afektif adalah sikap, nilai, preferensi, konsep diri akademik, kontrol 

diri, pengembangan emosi, lingkungan kelas, minat, opini, 

motivasi, hubungan sosial, dan pengembangan moral (Basuki & 

Hariyanto, 2015, h. 184). 
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Kompetensi sikap dibagi menjadi dua, yaitu sikap spiritual 

yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan 

bertakwa, dan sikap sosial yang terkait dengan pembentukan 

peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan 

bertanggung jawab. Kompetensi sikap spiritual mengacu pada KI-2 

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, percaya diri, 

dalam berinteraksi, secara afektif dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya (Alimuddin, 

2014, h. 25). 

Telah disebutkan bahwa ranah afektif meliputi lima jenjang 

kemampuan, yakni receiveng (menerima), responding (menjawab), 

valuing (menilai), organization (organisasi) dan charavterization 

by a value or value komplex (mengkarakterisasikan dengan suatu 

nilai atau kompleks nilai). 

2.1.3.2.3 Tipe penilaian bidang psikomotorik 

Penilaian psikomotorik dicirikan oleh adanya aktivitas fisik 

dan keterampilan kinerja oleh siswa serta tidak memerlukan 

penggunaan kertas dan pensil.ranah psikomotor berhubungan 

dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan 

manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. 

Kegiatan belajar yang banyak berhubungan dengan ranah 

psikomotor adalah praktik dilapangan. Dalam kegiatan praktik itu 
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juga ada ranah kognitif dan afektifnya. Tetapi hanya sedikit jika 

dibandingkan ranah psikomotoriknya. Dalam hal ini, guru 

melakukan pengamatan untuk menilai dan menemukan kerjasama 

kelompok dinilai keterampilan kerjasama siswa serta keterampilan 

kepemimpinan siswa (Basuki & Hariyanto, 2015, h. 209-210). 

Dalam asesmen psikomotorik, tujuan pembelajaran 

disesuaikan dengan ranah psikomotor. R.H. Dave (1970) membagi 

hasil belajar ranah psikomotor menjadi lima tahap yaitu: 

1. Imitasi (imitation) adalah kemampuan melakukan kegiatan-

kegiatan sederhana dan sama persis dengan yang dilihat atau 

diperhatikan sebelumnya. Contohnya menendang bola dengan 

gerakan yang sama persis dengan yang dilihat atau diperhatikan 

sebelumnya. 

2. Manipulasi (manipulation) adalah kemampuan melakukan 

kegiatan sederhana yang belum pernah dilihatnya tetapi 

berdasarkan pada pedoman atau petunjuk saja. Misalnya seorang 

siswa dapat melempar lembing hanya mengandalkan petunjuk 

dari guru. 

3. Presisi (precision) adalah kemampuan melakukan kegiatan-

kegiatan akurat sehingga mampu menghasilkan produk kerja 

yang presisi. Misalnya melakukan tendangan pinalti sesuai yang 

ditargetkan (masuk gawang lawan). 
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4. Artikulasi (artikulation) yaitu kemampuan melakukan kegiatan 

kompleks dan ketepatan sehingga produk kerjanya utuh. 

Misalnya melempar bola keteman sebagai umpan untuk 

ditendang kearah gawang lawan. 

5. Naturalisasi (naturalization) yaitu kemampuan melakukan 

kegiatan secara refleks yaitu kegiatan melibatkan fisik 

sajasehingga efektivitas kerja tinggi. Misal secara refleks 

seseorang memegang tangan seorang anak kecil yang sedang 

bermain dijalan raya ketika sebuah mobil melaju dengan 

kecepatan tinggi hal ini terjadi agar terhindar dari kelekaan 

tertabrak (Haryati, 2007, h. 27). 

Ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan 

keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang 

menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotorik 

ini sebenarnya kelanjutan dari hasil belajar kognitif (memahami 

sesuatu) dan hasil belajar afektif (yang baru tampak dalam bentuk 

kecenderungan-kecenderungan berperilaku). Ranah psikomotorik 

adalah berhubungan dengan aktivitas fisik (Sudijono, 2007, h. 57). 

2.1.3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Keberhasilan belajar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu faktor dalam diri siswa (internal) d an faktor dari luar diri siswa 

(eksternal). 
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2.1.3.3.1 Faktor internal  

Faktor internal adalah faktor dari dalam diri siswa yaitu 

kecakapan, minat, bakat, usaha, motivasi, perhatian, kelemahan, 

kesehatan, dan kebiasaan siswa. Salah satu hal penting dalam 

kegiatan belajar yang harus ditanamkan dalam diri siswa bahwa 

belajar yang dilakukan merupakan kebutuhan dirinya. Minat belajar 

berkaitan dengan seberapa besar individu merasa suka atau tidak 

suka terhadap suatu materi yang dipelajari siswa. 

Minat inilah yang harus dimunculkan lebih awal dalam diri 

siswa. Minat, motivasi, dan perhatian siswa dapat dikondisikan 

oleh guru. Setiap individu memiliki kecakapan yang berbeda-beda. 

Kecakapan tyersebut dapat dikelompokkan berdasarkan 

kemampuan penerimaan, misalnya proses pemahamannya harus 

dengan cara perantara visual, verbal, dan atau dibantu dengan 

alat/media. 

2.1.3.3.2 Faktor eksternal 

Faktor ekternal yaitu faktor dari luar diri siswa diantaranya 

yaitu lingkungan fisik dan non fisik belajar (termasuk suasana kelas 

dalam belajar, seperti riang gembira, menyenangkan) lingkungan 

sosial budaya, lingkungan kel uarga, program sekolah (termasuk 

dukungan komite sekolah), guru, pelaksanaan pembelajaran, dan 

teman sekolah. Guru merupakan faktor yang paling berpengaruh 

terhadap proses meupun hasil belajar, sebab guru merupakan 
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menejer atau sutradara dalam kelas. Dalam hal ini, guru harus 

memiliki kompetensi dasar yang diisyaratkan dalam profesi guru 

(W. Anita, dkk, 2007, h. 27). 

Wasti Sumanto mengemukakan faktor yang mempengaruhi 

belajar ada tiga macam, yaitu: 

1. Faktor stimuli belajar, yaitu segala hal diluar individu yang 

mendorong individu untuk mengadakan reaksi atau perbuatan 

belajar. Stimuli dalam hal ini mencakup material, penegasan, 

serta suasana lingkungan eksternalyang harus diterima atau 

dipelajari oleh siswa. 

2. Faktor metode belajar, metode yang dipakai guru sangat 

mempengaruhi metode yang dipakai oleh siswa. Dengan kata 

lain, metode yang dipakai guru menimbulkan perbedaan yang 

berarti bagi proses belajar. 

3. Faktor individual, faktor individual itu menyangkut beberapa 

hal, yaitu kematangan, usia, perbedaan jenis kelamin, 

pengalaman, kapasitas mental, kondisi kesehatan jasmani dan 

rohani dan motivasi (Suminto, 2003, h. 113). 

2.1.4 Hakikat Pembelajaran Fisika 

Pembelajaran pada konteks sains mengandung empat hal yaitu 

konten atau produk, proses atau metode, sikap dan teknologi. Sains 

sebagai konten atau produk berarti bahwa dalam sains terdapat fakta-fakta, 

hukum-hukum, prinsip-prinsip dan teori yang sudah diterima 
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kebenarannya. Dengan demikian, dalam belajar IPA idealnya peserta didik 

tidak hanya belajar produk saja, tetapi juga harus belajar aspek proses, 

sikap, dan teknologi agar peserta didik dapat benar-benar memahami sains 

secara utuh sebagaimana hakikat dan karakteristik sains khususnya fisika 

(Astuti, Sunarno, & Sudarisman, 2016, h. 339). 

Pembelajaran IPA sebagai ilmu terdiri dari produk dan proses. 

Produk IPA terdiri atas fakta, konsep, prinsip, dan teori. Produk-produk itu 

harus diperoleh siswa melalui serangkaian proses penemuan ilMIPAh 

melalui metode ilMIPAh yang didasari oleh sikap ilMIPAh. Ditinjau dari 

segi proses, digunakan untuk mempelajari, menemukan dan 

mengembangkan produk berdasarkan teori-teori (Trianto, 2012, h. 141). 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa menggunakan 

kemampuan untuk mempelajari bahan ajar (Dimyati & Mudjiono, 2009, h. 

22). Pembelajaran adalah proses belajar secara keseluruhan yang 

dirancang oleh guru kepada siswa. Sedangkan fisika merupakan salah satu 

cabang ilmu sains yang mempelajari tentang alam semesta, yaitu benda-

benda yang ada dipermukaan bumi, didalam perut bumi dan luar angkasa, 

baik yang dapat diamati dengan indra maupun tidak dapat diamati dengan 

indra (Trianto, 2012, h. 136). 

Mata pelajaran fisika adalah salah satu unsur sains yang memiliki 

peranan penting dalam proses perkembangan dan kemajuan IPTEK. Fisika 

merupakan pengetahuan yang disusun berdasarkan fakta, fenomena-

fenomena alam, hasil pemikiran, dan hasil eksperimen. Pembelajaran 

fisika mencakup aspek pemahaman dan penerapan konsep serta pelatihan 

dan pengembangan karya ilMIPAh (Mubarrok & Mulyaningsih, 2014, h. 

77). 
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Fisika hasil kegiatan manusia berupa pengetahuan, gagasan, dan 

konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar yang diperoleh dari 

serangkaian pengalaman melalui proses ilMIPAh. Pelajaran fisika tidak 

cukup hanya mempelajari produk tetapi menekankan bagaimana produk 

diperoleh, baik sebagai proses ilMIPAh maupun pengembangan sikap 

ilMIPAh siswa. Oleh karena itu hasil belajar tidak hanya terbatas pada 

ranah kognitif, tetapi juga ranah psikomotor dan ranah afektif. 

Keterampilan psikomotor sangat penting untuk diajarkan karena dari 

keterampilan ini, siswa akan lebih mengetahui dan memahami apa yang 

telah mereka pelajari. Dalam penelitian ini peneliti mengambil materi 

hukum newton tentang gerak. 

Hukum newton tentang gerak meliputi hukum I newton tentang 

gerak, hukum II newton tentang gerak dan hukum III newton tentang 

gerak. Diatas fondasi Galileo ini, Isaac Newton membangun teori besarnya 

mengenai gerak. Analisis gerak yang dilakukan Newton yang 

dirangkumnya dalam “tiga hukum tentang gerak” yang amat masyhur. 

Pada kenyataannya, hukum pertama tentang gerak (Newton’s first law of 

motion) sangat dengan kesimpulan Galileo, hukum ini menyatakan bahwa 

setiap benda akan terus berada dalam keadaan diam, atau terus bergerak 

lurus dengan kecepatan seragam, selama tidak ada gaya neto yang bekerja 

padanya (Giancoli, 2014, h. 94). 
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Hukum kedua newton tentang gerak (Newton’s second law of 

montion) menyatakan bahwa percepatan sebuah benda berbanding lurus 

dengan gaya yang bekerja padanya, dan berbanding terbalik dengan 

massanya. Arah percepatan adalah searah gaya neto yang bekerja pada 

benda. Hukum kedua newton mengaitkan deskripsi gerak dengan sebab 

terjadinya gerak, yaitu gaya. Ini merupakan salah satu hubungan paling 

mendasar didalam ilmu fisika. Dari hukum kedua Newton, kita dapat 

membuat definisi yang lebih tepat mengenai gaya sebagai suatu tindakan 

yang mampu mempercepat sebuah benda (Giancoli, 2014, h. 97). 

Hukum newton tentang gerak menyatakan bahwa bilamana sebuah 

benda mengerahkan gaya pada benda kedua, benda kedua ini akan 

mengerahkan gaya yang sama besarnya namun berlawanan arah pada 

benda pertama. Hukum ini terkadang dinyatakan kembali sebagai untuk 

setiap aksi selalu terdapat reaksi yang sama besarnya namu berlawanan 

arah (Giancoli, 2014, h. 99). 

2.2 Riset Relevan 

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Nadia Amida, dkk (2018) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Perbandingan Hasil Belajar Menggunakan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD dan CRH Pada Hidrolisis Garam”. Menyatakan 

bahwa hasil belajar siswa dengan model STAD lebih tinggi secara 

signifikan dibandingkan hasil belajar siswa dengan model CRH. 
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2. Nurzil Amri (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Meningkatkan 

Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Kelas VB Pada Mata Pelajaran IPS 

dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Number 

Heads Together (NHT) Di MIN 2 Konawe Selatan”. Menyatakan bahwa 

model pembelajaran kooperatif tipe Number Heads Together (NHT) 

efektif untuk meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa. 

3. Abdul Rahman (2016) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Meningkatkan Hasil Belajar IPS Melalui Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Number Heads Together (NHT) pada Siswa Kelas V MI 

Asy Syafi’iyah Kota Kendari”. Menyatakan bahwa penerapan model 

kooperatif tipe Number Heads Together (NHT) terjadi peningkatan hasil 

belajar siswa yang sangat signifikan yakni peningkatan presentase pada 

setiap siklus sebesar 16,67% dan peningkatan presentase keseluruhan 

sebesar 33,33%. 

4. La Usaha (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Meningkatkan 

Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT Pada Siswa Kelas IIIB MIN 2 

Konawe Selatan”. Menyatakan bahwa penerapan model pembelajaran 

NHT dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa dengan ketuntasan 

belajar siswa pada siklus I mencapai 71,42% dan pada siklus II mencapai 

90,47%. 

5. Fepti Bunga Mutiada, dkk (2019) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Efektivitas Model Kooperatif Tipe CRH Terhadap Hasil Belajar Fisika 
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Siswa”. Menyatakan bahwa model pembelajaran CRH lebih efektif 

terhadap hasil belajar siswa. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-

sama menggunakan model kooperatif dan meningkatkan hasil belajar siswa. 

Sedangkan perbedaannya adalah pada jenis penelitian, subyek penelitian, dan 

materi penelitian. 

2.3 Prosedur Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka yang telah diuraikan, dapat 

disimpulakan bahwa penggunaan model pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar memungkinkan guru mengelola kelas dengan lebih efektif. Salah satu 

pembelajaran inovatif dalam proses belajar mengajar adalah model pembelajaran 

kooperatif. 

Pada dasarnya pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran 

dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara 

kolaboratif dengan kelompok yang bersifat heterogen. 

Ciri khas dari pembelajaran kooperatif adalah siswa dalam satu kelas 

dijadikan kelompok-kelompok kecil dengan memperhatikan keberagaman 

anggota kelompok, di dalam kelompok siswa diberikan kesempatan untuk saling 

membantu dan bekerja sama untuk mempelajari sesuatu dengan baik pada waktu 

yang bersamaan. 

Untuk mengetahui hasil belajar fisika siswa kelas X SMA Negeri 11 

Kendari apabila dalam pembelajarannya digunakan model kooperatif, peneliti 
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akan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay dan 

Number Head Together.  

Untuk lebih memahami prosedur penelitian yang akan diterapkan pada 

saat proses penelitian. Maka penulis menyederhanakan kerangka pikir dalam 

bentuk bagan seperti berikut: 

 
 

Gambar 2.3 Bagan Prosedur Penelitian 

Siswa Kelas X MIPA 

SMA Negeri 11 Kendari 

Pre test 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Model CRH Model NHT 

Hasil Belajar Siswa 

Model Pembelajaran 

yang Efektif 

Model Pemeblajaran 

yang Tidak Efektif 

Post test 



35 
 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan. Belum didasarkan fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai 

jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang 

empiris dengan data (Sugiyono, 2015, h. 96). 

Berdasarkan kajian teori penelitian dan prosedur penelitian di atas maka 

hipotesis penelitian ini adalah: 

1. Tidak ada perbedaan hasil belajar fisika sebelum menggunakan model 

kopeeratif tipe CRH dan model kooperatif tipe NHT pada siswa SMA 

Negeri 11 Kendari. 

2. Ada perbedaan hasil belajar fisika sebelum dan sesudah menggunakan 

model kooperatif tipe CRH pada siswa SMA Negeri 11 Kendari. 

3. Ada perbedaan hasil belajar fisika sesudah menggunakan model kopeeratif 

tipe CRH dan model kooperatif tipe NHT pada siswa SMA Negeri 11 

Kendari. 


