
 
 

 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Deskripsi Hasil Belajar 

2.1.1. Pengertian Hasil  

Dalam dunia pendidikan istilah hasil belajar sering diartikan dengan 

prestasi belajar. Hasil belajar diperoleh setelah dilakukan evaluasi atau penilaian 

yang merupakan tindak lanjut atau cara untuk mengukur tingkat penguasaan 

siswa. Kemajuan prestasi belajar siswa tidak saja diukur dari tingkat penguasaan 

ilmu pengetahuan tetapi juga sikap dan keterampilan. Dengan demikian, penilaian 

hasil belajar siswa mencakup segala hal yang dipelajari di sekolah baik itu 

mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan.
 

 
Untuk mendapatkan suatu hasil diperlukan beberapa cara yaitu seperti 

diadakan evaluasi, pengukuran, tes dan penilaian. Padahal keempatnya memiliki 

pengertian yang berbeda-beda namun mempunyai  tujuan yang sama yaitu sama-

sama mempunyai tujuan untuk mendapatkan suatu hasil yang ingin dicapai atau 

yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengantar tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa definisi hasil adalah perolehan atau tercapainya suatu tujuan yang ingin 

dicapai atau yang telah ditentukan. Hasil juga dapat diartikan sebagai nilai akhir 

dari suatu proses kegiatan belajar mengajar. Jadi hasil dapat diperoleh setelah 

adanya suatu proses kegiatan dan evaluasi, pengukuran, tes, penilaian, proses 

tersebut adalah proses belajar mengajar maupun kegiatan lainnya.
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2.1.2. Pengertian Belajar 

 Asis Safuddin (2014:8) Dalam dunia pendidikan, belajar dapat dimaknai 

sebagai suatu proses yang menunjukan adanya perubahan yang sifatnya positif 

sehingga pada tahap akhirnya mendapatkan keterampilan, kecakapan, dan 

pengetahuan baru yang didapat dari akumulasi pengalaman dan pembelajaran. 

Belajar dapat diartikan sebagai kegiatan psiko fisik menuju perkembangan 

pribadi seutuhnya. Kemudian dalam arti sempit belajar dimaksudkan sebagai 

usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan yang merupakan sebagai kegiatan 

menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh  Nana Sudjana (2011:28) : 

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri 

seseorang. Perubahan sebagai hasil proses dapat ditunjukan dalam berbagai 

bentuk yaitu berupa pemahamannya, pengetahuannya, sikap dan tingkah 

lakunya, daya penerimaan dan aspek-aspek lain yang ada pada individu siswa.
 

Suyono dan Hariyanto mengemukakan bahwa belajar merupakan suatu 

aktifitas atau proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, 

memperbaikai perilaku, sikap dan mengokohkan kepribadian.
 

Sebagai aktivitas yang berkesenambungan belajar memiliki beberapa 

unsur yang perlu diperhatikan oleh pendidik. Adapun unsur- unsur belajar tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan belajar
 

Belajar akan terjadi jika ada tujuan yang ingin dicapai, tujuan belajar 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. 
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b. Kesiapan belajar
 

Proses belajar akan bermakna jika pembelajaran telah memiliki kesiapan 

secara fisik, psikis, dan kesiapan lain berupa pengetahuan dan kemampuan 

untuk melakukan sesuatu. 

c. Situasi pendukung
 

Belajar harus berlangsung dalam kondisi yang mendukung terjadinya kegiatan 

belajar. Yang termasuk dalam unsur ini yaitu tempat, alat, bahan dan sumber-

sumber belajar. 

d. Interpretasi 
 

Dalam menghadapi situasi belajar, maka peserta didik akan mengadakan 

interpretasi yakni menemukan hubungan antara komponen-komponen situasi 

belajar, menemukan makna dari hubungan antar komponen. 

e. Respons atau tanggapan 

Berdasarkan hasil interpretasi yang dilakukan, maka peserta didik merespon 

stimulus yang di hadapinya sehingga memberikan gambaran apakah akan 

berhasil mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak berhasil. 

f. Konsekuensi
 

Jika peserta didik berhasil dalam memenuhi kebutuhan belajarnya, maka dia 

akan senang atau merasa puas. Sebaliknya jika gagal mereka akan merasa 

sedih dan tidak puas. Jadi belajar akan memberikan konsekuensi tertentu bagi 

peserta didik. 
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g. Reaksi tahap keguguran
 

Reaksi peserta didik terhadap kegagalan dalam belajar bisa bermacam-macam 

yakni rasa sedih, kecewa dan pada akhirnya dapat menimbulkan beberapa 

dampak dalam pembelajaran sehingga mengurangi hasil belajarnya.
 

2.1.3. Pentingnya Evaluasi Bagi Peserta Didik
 

 Semua kegiatan belajar mengajar perlu dievaluasi. Evaluasi dapat memberi 

motivasi bagi guru maupun peserta didik sebab mereka akan lebih giat belajar dan 

meningkatkan proses berpikir. Dengan demikan, guru dapat mengetahui prestasi 

dan kemajuan peserta didik sehingga dapat bertindak dengan tepat bila peserta 

didik mengalami kesulitan belajar. Bagi peserta didik evaluasi merupakan umpan 

balik tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dapat mendorong untuk 

belajar lebih baik dan meningkatkan motivasi berprestasi. 

 Evaluasi tidak hanya dilakukan oleh guru tetapi juga oleh peserta didik 

untuk mengevaluasi diri mereka sendiri self Assesment atau evaluasi diri. Evaluasi 

diri dilakukan oleh peserta didik terhadap diri sendiri maupun terhadap teman 

mereka. Hal ini akan mendorong peserta didik untuk berusaha lebih baik lagi dari 

sebelumya agar mencapai hasil yang maksimal. Mereka akan merasa malu jika 

kelemahan dan kekurangan yang dimiliki diketahui oleh peserta didik lain. 

Evaluasi terhadap diri sendiri merupakan evaluasi pendukung proses belajar 

mengajar serta membantu peserta didik meningkatkan keberhasilannya. Oleh 

karena itu, untuk mempengaruhi hasil peserta didik, evaluasi perlu dilaksanakan 

dalam kegiatan pembelajaran. 
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Berikut ini beberapa ciri yang dapat digunakan untuk melaksanakan  

evaluasi antara lain sebagai berikut:  

a. Mengadakan evaluasi dan memberi umpan balik terhadap peserta didik.
 

b. Memberi pembelajaran yang objektif dan adil serta segera menginformasikan 

hasil pembelajaran kepada peserta didik.
 

c. Memberi kesempatan peserta didik untuk mengadakan evaluasi terhadap diri 

sendiri.
 

d. Memberi kesempatan peserta didik mengadakan evaluasi terhadap teman.
 

2.1.4. Hasil Belajar
 

 Hasil belajar merupakan suatu peningkatan kemampuan yang         

diperoleh peserta didik melalui penyimpanan informasi dan pesan oleh guru 

setelah proses pembelajaran berlangsung untuk menyelesaikan tugas-tugas belajar 

yang berupa kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik yang diukur 

menggunakan tes maupun non tes. 

Menurut Agus Suprijono, (2011:5) hasil belajar adalah perubahan perilaku 

secara keseluruhan bukan hanya satu aspek potensi kemanusiaan saja yang artinya 

hasil pembelajaran yang dikategorikan oleh para pakar pedidikan sebagai mana 

tersebut diatas tidak terlihat secara fragmentasi atau terpisah melainkan 

komprehensif. 

Menurut Purwanto, (2010:41) hasil belajar merupakan sebagai tingkat 

penguasaan yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar 

sesuai dengan tujuan pendidikan yang diterapkan. 
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Menurut Kingsley yang dikutip dari Sudjana, hasil belajar dibagi atas tiga 

macam yaitu keterampilan dan kebiasaan, pengetahuan dan pengertian, serta sikap 

dan cita-cita. 

Menurut Slameto, (2010:22) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar ada dua macam yaitu:
 

2.1.4.1. Faktor Internal
 

Merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam individu yang sedang 

belajar  seperti:
 

a. Faktor jasmaniah, meliputi:
 

1) Faktor kesehatan
 

Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatannya kurang baik, selain 

itu juga akan cepat lelah, kurang semangat, mudah pusing, mengantuk dan 

gangguan fungsi alat indera. 

2) Cacat tubuh
 

Cacat tubuh ini dapat berupa kebutaan, tuli dan lain - lain sebagainnya. 

b. Faktor Psikologis, meliputi:
 

1) Intelegensi
 

Siswa yang mempunyai tingkat intelegensi yang tinggi akan lebih berhasil 

dengan baik dalam belajarnya dikarenakan belajar dengan menerapkan metode 

belajar yang efisien. Sedangkan siswa yang pada umumnya mempunyai 

intelegensi yang lebih rendah perlu mendapatkan pendidikan khusus. 
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2) Perhatian 
 

Perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itupun semata-mata 

tertuju pada suatu obyek benda atau sekumpulan obyek. Untuk dapat 

menjamin hasil belajar yang baik maka siswa harus mempunyai perhatian 

terhadap bahan yang dipelajarinya. 

3) Minat
 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang 

beberapa kegiatan. Bahan pelajaran yang menarik minat siswa lebih mudah 

dipelajari dan disimpan karena minat menambah kegiatan belajar. 

4) Bakat 
 

Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu baru akan 

terselesaikan menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. 

5) Motivasi 
 

Seseorang yang akan berhasil dalam belajarnya bila mempunyai penggerak 

atau pendorong untuk mencapai tujuan. Penggerak atau pendorong inilah yang 

disebut dengan motivasi. 

6) Kematangan 
 

Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang, 

dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. 

Belajar akan berhasil jika anak sudah siap. 

7) Kesiapan 
 

Kesiapan merupakan kesediaan untuk memberikan respon atau bereaksi. 

Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar mengajar karena jika 
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siswa sudah memiliki kesiapan dalam belajar maka hasil belajarnnya akan 

lebih baik. 

8) Faktor kelelahan 
 

Kelelahan dibedakan menjadi dua macam yaitu kelelahan jasmani dan rohani. 

Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglai dari anak-anak, sedangkan 

kelemahan rohani terlihat dengan kelesuan dan kebosanan. 

2.1.4.2. Faktor Eksternal 
 

a. Faktor yang berasal dari lingkungan keluarga
 

 Pada umumnya keluarga merupakan lingkungan utama atau pertama 

yang ditemui dalam proses belajar. Keadaan dalam keluarga mempunyai 

pengaruh yang besar dalam pencapaian prestasi belajar, misalnya orang tua 

mendidik, relasi anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga 

dan pengertian keluarga.
 

b. Faktor yang berasal dari lingkungan Sekolah
 

 Lingkungan sekolah merupakan lingkungan dimana siswa belajar 

secara sistematis. Lingkungan sekolah sangat diperlukan untuk menentukan 

keberhasilan belajar siswa. Hal yang paling mempengaruhi keberhasilan 

belajar para siswa di sekolah mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi 

guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, waktu sekolah, tata tertib atau 

disiplin yang ditegakkan secara konsikuen dan konsisten.
 

c. Faktor yang berasal dari lingkungan masyarakat
 

 Siswa akan lebih mudah terkenah pengaruh lingkungan masyarakat 

karena keberadaannya dalam lingkungan tersebut. Kegiatan dalam masyarakat 
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meliputi media masa, teman bergaul, lingkungan tetangga merupakan hal-hal 

yang dapat mempengaruhi siswa sehingga perlu diusahakan lingkungan positif 

untuk mendukung belajar siswa.
 

Nana Sudjana, (2010:3-4) Hasil belajar lebih ditekankan pada perubahan 

tingkah laku dan kemampuan siswa yang didapat dari pengalaman belajarnya. 

Perubahan dan kemampuan tersebut dapat dilihat dari kognitif (pengetahuan), 

afektif (sikap) dan psikomotori (keterampilan) siswa. Yang diukur dengan alat 

evaluasi berupa tes maupun non tes. Penilaian belajar adalah proses pemberian 

nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai dengan kriteria- kriteria tertentu. 

Penilaian ini berfungsi sebagai: 

a) Alat untuk mengetahui tercapai dengan tidaknya tujuan intruksional. 

b) Umpan balik bagi perbaikan proses pembelajaran. 

c) Dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar. 

2.2. Deskripsi  Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

 Ilmu pengetahuan sebagai suatu cabang studi berkenaan dengan 

pemerolehan prinsip-prinsip umum yang dapat diuji tentang lingkungan alamiah 

melalui proses induksi, deduksi dan uji hipotesis.
 

 
Jadi pengetahuan adalah segala sesuatu yang telah dikenali atau diketahui 

dan ilmu pengetahuan berbeda dengan pengetahuan. Ilmu science merupakan 

aktivitas berpikir atau kegiatan olah pikir manusia.  

 Istilah pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pertama kali digunakan 

di AS pada tahun 1913. Istilah IPS sendiri secara resmi mulai digunakan di 

Indonesia untuk pengertian sosial studies, dalam pengetahuan kemasyarakatan 
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atau pengetahuan sosial kita mengenal istilah seperti ilmu sosial, studi sosial dan 

ilmu pengetahuan sosial.
 

 
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah bidang studi yang mempelajari dan 

menelaah serta menganalisis gejala dan masalah sosial yang ada di masyarakat 

ditinjau dari berbagai aspek kehidupan secara terpadu.
 

 
Menurut Triyatno, (2010:71) mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan 

sosial merupakan integrasi dari berbagai ilmu-ilmu Sosiologi, Geografi, Ekonomi, 

Politik, Hukum dan Budaya. Ilmu pengetahuan sosial dirumuskan atas dasar 

realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner 

dari aspek dan cabang ilmu-ilmu sosial tersebut. 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu cabang ilmu yang 

dipelajari sejak kita mengenal dunia dan tidak pernah berfikir untuk              

dipelajari karena IPS merupakan ilmu yang sangat dekat dengan keseharian kita 

baik secara formal maupun informal kita akan tetap mempelajarinya. IPS 

mengikuti cara pandang yang bersifat terpadu dari sejumlah mata pelajaran 

seperti: Geografi, Ekonomi, Sejarah dan sebagainya.
 

2.3. Deskripsi Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together 

(NHT)
 

2.3.1. Pengertian Pembelajaran Kooperatif
 

 Pembelajaran kooperatif diartikan sebagai motif kerjasama, dimana setiap 

individu diharapkan pada pilihan harus diikuti diantaranya memilih kerja sama, 

berkompetisi, atau individu. Penggunaan model pembelajaran kooperatif 
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merupakan suatu pendekatan dalam proses pembelajaran yang membutuhkan 

partisipasi dan kerja sama kelompok. 

 Menurut Roger, pembelajaran kooperatif merupakan aktifitas 

pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh suatu prinsip bahwa pembelajaran 

harus didasarkan pada perubahan informasi secara social diantara kelompok-

kelompok pembelajar yang didalamnya setiap pembelajar bertanggung jawab atas 

pembelajarannya sendiri dan didorong untuk meningkatkan pembelajaran 

anggota-anggotanya yang lain.
 

 
Menurut Isjoni, pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran 

yang saat ini banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar 

yang berpusat pada siswa (student oriented), terutama untuk mengatasi 

permasalahan yang ditemukan guru dalam mengaktifkan siswa yang tidak 

dapatbekerja sama dengan orang lain, siswa yang agresif dan tidak peduli pada 

yang lain. 

Menurut Trianto, pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok 

strategi pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk 

mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kooperatif disusun dalam sebuah usaha 

untuk meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa dengan pengalaman 

sikap kepemimpinan dan membuat keputusan kelompok serta memberikan 

kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama siswa yang 

berbeda latar belakangnya.
 

 
Dari pendapat yang ada dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif 

merupakan strategi yang menempatkan siswa belajar dalam kelompok yang 
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memiliki tingkat kemampuan atau jenis kelamin atau latar belakang yang berbeda. 

Dimana pembelajaran harus menekankan kerja sama dalam kelompok untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.  

2.3.2. Tujuan pembelajaran kooperatif
 

 Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

mempunyai tiga tujuan yang hendak dicapai yaitu: 

a. Hasil belajar akademik
 

Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam 

mengerjakan tugas-tugas akademik. Banyak ahli yang berpendapat bahwa 

model pembelajaran kooperatif unggul dalam membantu siswa untuk 

memahami konsep-konsep yang sulit. 

b. Pengakuan adanya keragaman 
 

Model pembelajaran kooperatif bertujuan agar siswa dapat memahami teman-

temannya yang mempunyai berbagai macam perbedaan latar belakang. 

Perbedaan tersebut antara lain perbedaan suku, agama, kemampuan akademik 

dan tingkat sosial. 

c. Pengembangan keterampilan sosial 
 

Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial 

siswa. Keterampilan sosial yang dimaksud dalam pembelajaran kooperatif 

adalah berbagai tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain maupun 

penjelasan ide ataupun pendapat dan kerja sama dalam kelompok. 
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2.3.3. Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

NHT atau kepala bernomor struktur, model ini dapat dijadikan alternative 

variasi model pembelajaran dengan membentuk kelompok heterogen, setiap 

kelompok beranggotakan 3-5 siswa, setiap siswa memiliki satu nomor. 

Menurut Agus Suprijono, pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajan Numbered Head Together (NHT) diawali dengan numbering. Guru 

membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil. Pada kesempatan ini tiap-tiap 

kelompok menyatukan kepalanya “Head Together” berdiskusi memikirkan 

jawaban atas pertanyaan dari guru.
 

 
Menurut Ibrahim, ada tiga tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran 

koopertif dengan tipe NHT antara lain: 

1. Hasil belajar akademik struktural bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa 

dalam tugas-tugas akademik.
 

2. Pengakuan adanya keragaman bertujuan agar siswa dapat menerima teman-

teman yang mempunyai berbagai latar belakang.
 

3. Pengembangan keterampilan sosial bertujuan untuk mengembangkan 

keterampilan sosial.
 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran NHT ini 

memberikan kesempatan pada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan 

memperkembangkan jawaban yang paling tepat dan menuntut siswa untuk 

mampu bertanggung jawab baik secara individu maupun kelompok. 
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2.3.4. Langkah-Langkah model pembelajaran NHT
 

Adapun langkah-langkah model pembelajaran NHT antara lain: 

1) Persiapan 
 

Dalam tahap ini guru mempersiapkan rancangan pelajaran dengan membuat 

scenario pembelajaran, lembar kerja yang sesuai dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT. 

2) Pembentukan kelompok
 

Dalam pembentukan kelompok disesuaikan dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang 

beranggotakan 3-5 orang siswa. Guru memberi nomor kepada setiap siswa 

dalam kelompok dan nama kelompok yang berbeda. 

3) Tiap kelompok harus memiliki buku paket atau buku panduan
 

Dalam pembentukan kelompok, tiap kelompok harus memiliki buku paket 

atau buku panduan agar memudahkan siswa dalam menyelesaikan LKS atau 

masalah yang diberikan oleh guru. 

4) Diskusi masalah
 

Dalam kerja kelompok, guru membagikan LKS kepada siswa sebagai bahan 

yang akan dipelajari. Dalam kerja kelompok, setiap siswa berfikir bersama 

untuk menggambarkan dan meyakinkan bahwa tiap orang mengetahui 

jawaban dan pertanyaan yang telah ada dalam LKS atau pertanyaan yang telah 

diberikan oleh guru. 
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5) Memanggil nomor anggota atau pemberian jawaban
 

Dalam tahap ini, guru menyebut satu nomor dari para siswa, dari setiap 

kelompok dengan nomor yang sama  mengangkat tangan dan menyiapkan 

jawaban kepada siswa di kelas. 

6) Memberi kesimpulan
 

Guru dan siswa menyimpulkan jawaban akhir dari semua pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi yang disajikan. 

Pendekatan yang dikembangkan oleh Spencer Kagan, untuk melibatkan 

lebih banyak siswa dalam mereview materi pelajaran dan mengecek pemahaman 

mereka tentang materi tertentu. Dibandingkan dengan mengajukan pertanyaan 

keseluruh kelas. 

2.3.5. Kelebihan  pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together 

(NHT) 

Beberapa kelebihan dari model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Head Together (NHT) yaitu: 

1. Pembelajaran akan lebih terpusat pada kreatifitas siswa untuk lebih aktif 

dalam kelompok. 

2. Pembelajaran ini lebih memungkinkan siswa untuk lebih aktif dan 

bertanggung jawab penuh untuk memahami materi pelajaran yang lebih baik. 

3. Kemampuan siswa yang berbeda-beda dalam kelompok kooperatif akan 

menjalin interaksi yang optimal dan saling menguntungkan bagi setiap 

anggota kelompok. 
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4. Anggota kelompok akan lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang 

diberikan kepada kelompok kooperatifnya masing-masing. 

5. Penghargaan yang diberikan bersifat penghargaan kooperatif.  

2.3.6. Kekurangan pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together 

(NHT) 

 Beberapa kelemahan daripembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT) yaitu: 

1. Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. 

2. Penilaian yang diberikan berdasarkan keberhasilan kerja kelompok. Namun 

demikian guru perlu menyadari bahwa sebenarnya hasil atau prestasi yang 

diharapkan adalah prestasi setiap individu siswa. 

3. Siswa dituntut melakukan perubahan kebiasaan cara belajar yang semula 

menerima informasi dari guru secara apa adanya menjadi cara belajara yang 

membiasakan siswa belajar mandiri dan berkelompok dengan mencari dan 

megolah informasi sendiri. Mengubah kebiasaan bukan suatu hal yang mudah 

apalagi kebiasaan yang telah bertahun-tahun dilakukan. 

4. Metode ini banyak memberikan kebebasan bagi siswa dalam belajar tetapi 

kebebasan itu tidak berarti menjamin siswa belajar dengan baik dalam arti 

mengerjakan dengan tekun, penuh aktifitas dan terarah. 

Model pembelajaran yang digunakan guru merupakan salah satu faktor 

dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Penggunaan model pembelajaran 

secara kreatif akan memungkinkan peserta didik untuk lebih baik. 
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2.4. Hasil Penelitian yang Relevan 

 Membaca mengenai penelitian yang relevan yang berkaitan dengan 

penelitian ini adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh saudari “Arni” dengan 

skripsi yang berjudulMeningkatkan Hasil Belajar Siswa Dengan Menerapkan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together (NHT) Pada Mata 

Pelajaran IPS Kelas IV SD Negeri 06 Maligano. 

Studi yang dilakukan oleh saudari Arni dijadikan sebagai salah satu 

rujukan oleh penulis yang diperoleh oleh layanan jasa perpustakaan UHO kendari. 

Walaupun demikian penelitian saudari Arni ini mengorientasikan pada titik 

masalah pengaruh minat dalam meningkatkan hasil belajar IPS. 

 Hasil dari tes siklus I, secara klasikal siswa yang memperoleh nilai 

ketuntasan sebanyak 17 orang atau 56,67% dari 30 orang siswa dan sebanyak 13 

orang atau 43,33% dari 30 orang dengan nilai rata-rata 57,2. Pada siklus II, 

ketuntasan belajar siswa secara klasikal meningkat menjadi 25 orang atau 83,33% 

dari 30 orang siswa yang tuntas dan 5 orang atau 16,66% dari 30 orang siswa 

yang tidak tuntas dengan nulai rata-rata 77,73. 

Sedangkan penelitian penulis sendiri menitik beratkan pada meningkatkan 

hasil belajar IPS melalui penerapan model pembelajaran Kooperatif tipe NHT 

kelas IV SD Negeri 7 Sawerigadi. Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh 

saudari Arni ini sangat memberikan kontribusi yang besar bagi penulis untuk 

melengkapi penelitian ini.  
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2.5. Kerangka Berpikir 

Secara Teoritis, penulis memandang bahwa problematika pendidikan yang 

saat ini menjadikan tuntutan bagi pendidik untuk senantiasa aktif mengembangkan 

kemampuannya guna untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga berdampak 

pada rendahnya hasil belajar siswa, hal ini dibuktikan dengan adanya siswa yang 

memperoleh nilai dibawah kriteria ketuntasan belajar maksimal (KKM sekolah). 

 Peningkatan pembelajaran merupakan hal utama yang diinginkan dalam 

pelaksanaan pendidikan. Agar pembelajaran dapat meningkat guru harus 

membimbing siswa sehingga mereka dapat mengembangkan pengetahuanya 

sesuai dengan struktur pengetahuan bidang studi yang dipelajari. Untuk mencapai 

peningkatan itu guru harus dapat memilih metode pembelajaran yang tepat untuk 

dapat diterapkan dalam pembelajaran. 

 Penerapan metode belajar kelompok yang dilakukan guru untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa merupakan bentuk kreatifitas dalam mengajar. 

Melalui metode ini siswa saling berinteraksi dalam mengemukakan pendapat 

untuk memecahkan masalah bersama. Setiap ide yang dimiliki siswa dituangkan 

dan ditampung untuk dilanjutkan dimotifikasi sebagai ide bersama dalam 

menyelesaikan permasalahan. 

 Pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan untuk guru sehingga 

dapat meningkatkan penguasaan konsep IPS dan sekaligus dapat meningkatkan ke 

aktifan siswa adalah dengan penerapan kooperatif. Dengan pembelajaran 

kooperatif ini siswa termotifasi untuk belajar menyampaikan pendapat dan 
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bersosialisasi dengan teman-teman. Guru disini hanya sebagai fasilitator dan 

motifator dalam pembelajaran. 

 Numbered Head Together (NHT) merupakan model pembelajaran yang 

dikembangkan untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang 

tercakup dalam satu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi 

pelajaran tersebut. Selain itu Numbered Head Together (NHT)  juga mendorong 

siswa untuk meningkatkan kerja sama antar siswa. 

 Berdasarkan kerangka pikir diatas, diharapkan model pembelajaran 

kooperatif  tipe NHT dapat diterapkan dalam pembelajaran IPS. 

Gambar 2.1: Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendahnya Hasil Belajar IPS Siswa 

Faktor Guru: 

 Guru terlalu memberikan 

penekanan pada faktor ingatan. 

 Masih sangat kurang kegiatan 

diskusi. 

 Tidak menggunakan model 

pembelajaran. 

Faktor Siswa:  

 Minat dan motifasi siswa rendah. 

 Tidak mempresentasikan hasil 

karianya. 

 Tidak ada kerja sama antar siswa. 

Model pembelajaran kooperatif tipe NHT  

Hasil Belajar IPS Siswa Meningkat 
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2.6. Hipotesis Tindakan 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Berdasarkan pendapat tersebut bahwa hipotesis adalah dugaan 

atau jawaban sementara dari permasalahan dalam suatu penelitian yang 

kebenarannya akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta di lapangan. 

 Dalam penelitan ini penulis mengajukan hipotesis tindakan yaitu dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) 

pada materi pokok aktifitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam, 

maka hasil belajar siswa kelas IV SDN 7 Sawerigadi meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


