
 

   

 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Belajar dan Pembelajaran 

Untuk memahami siswa belajar dan proses pembelajaran yang mampu 

mengembangkan kemampuan siswa, perlu dipahami tentang belajar dan 

pembelajaran. Maka dari itu kita harus tahu pengertian belajar dan 

pembelajaran terlebih dahulu. 

 

1. Belajar 

a. Pengertian Belajar 

 

Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh guru, sebagai 

salah satu unsur pendidik, agar mampu melaksanakan tugas 

profesionalnya adalah memahami siswa belajar. Belajar merupakan 

suatu kebutuhan bagi setiap manusia, karena dengan belajar seorang 

siswa dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. 

Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalami sendiri. 

Menurut Sunaryo (dalam Komalasari, 2010: 2) belajar merupakan 

suatu kegiatan dimana seseorang membuat atau menghasilkan suatu 

perubahan tingkah laku yang ada pada dirinya dalam pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan.  Selanjutnya menurut Bruner (dalam 
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Winataputra, 2008: 3.13) pada dasarnya belajar merupakan proses 

kognitif yang terjadi dalam diri seseorang. 

Sedangkan menurut B.F. Skinner (dalam Winataputra, 2008: 

1.21-1.22) belajar adalah prilaku dan perubahan prilaku yang 

tercermin dalam kekerapan respon yang merupakan fungsi dari 

kejadian dalam lingkungan dan kondisi. Pengertian belajar juga 

diutarakan oleh Sa’ud (2006: 3) yang menyatakan bahwa belajar  

adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri 

seseorang. Perubahan itu baik dalam berbagai hal, seperti berubahnya 

pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, kecakapan serta 

kemampuan sebagai hasil dari pengalaman dan latihan.  

        Berdasarkan beberapa pengertian tentang belajar yang telah 

dikemukakan, peneliti menyimpulkan bahwa belajar yaitu kegiatan 

yang menekankan pada proses pada diri manusia. Belajar dilakukan 

dengan mengalaminya sendiri, serta adanya perubahan tingkah laku, 

pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap pada diri 

seseorang. 

. 

b. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan suatu proses belajar, sehingga terjadi 

perubahan-perubahan pada diri siswa.  Menurut Kunandar  (2010: 

276-277) hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa setelah 

mengikuti suatu materi tertentu dari mata pelajaran yang berupa data 

kuantitatif maupun kualitatif.  Menurut Sudjana (2012: 3) hasil belajar 

pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku dalam pengertian 
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yang luas mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotor.  

Pengertian tersebut sesuai dengan pendapat Bloom (dalam Suprijono, 

2011: 6) hasil belajar mencakup kognitif, afektif, dan psikomotor. 

1) Ranah kognitif yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah 

dan di tempat bermain. 

2) Ranah afektif yaitu memiliki perilaku disiplin, santun, peduli, jujur, 

percaya diri dan tanggung jawab dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru dan tetangganya. Adapun dalam penelitian 

ini, peneliti menilai sikap disiplin dan kerja sama siswa. 

a) Disiplin 

        Disiplin merupakan pesan taat dan patuh terhadap nilai-niai 

yang dipercaya termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang 

menjadi suatu tanggung jawab. Adapun indikator yang dinilai 

dari sikap disiplin adalah 1) berdoa menurut kepercayaan 

masing-masing sebelum atau sesudah pembelajaran 

berlangsung, 2) masuk kelas tepat waktu, 3) memberi tanda 

ketika ingin bertanya atau berpendapat dengan cara mengangkat 

tangan, 4) mengerjakan atau mengumpulkan tugas sesuai dengn 

waktu yang ditentukan. 

b) Kerja sama 

Kerja sama adalah bekerja bersama-sama dengan orang lain 

atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama dengan saling 
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berbagi tugas dan saling membantu. Adapun indikator yang 

dinilai dari sikap kerjasama adalah 1) kesedian melakukan tugas 

kelompok sesuai dengan kesepakatan, 2) bersedia membantu 

teman yang kesulitan, 3) aktif dalam kerja kelompok, 4) 

bersama-sama menyelesaikan tugas. 

3) Ranah psikomotor siswa menyajikan pengetahuan faktual dalam 

bahasa yang jelas, sistematis dan logis. Adapun pada penelitian 

yang akan dilaksanakan, untuk ranah psikomotor yang diamati 

yaitu keterampilan berkomunikasi. Adapun indikator yang dinilai 

dari keterampilan berkomunikasi adalah 1) menggunakan bahasa 

yang santun pada saat mengomentari pendapat, 2) menyampaikan 

hasil jawaban dengan tenang, 3) menyampaikan hasil diskusi 

dengan kalimat yang singkat dan jelas, 4) menyampaikan ide atau 

gagasan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar. 

      Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa hasil belajar yaitu hasil yang diperoleh siswa 

setelah mengalami proses belajar mengajar dan terdapat perubahan pada 

individu yang belajar meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.  

 

2. Pembelajaran 

a. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas belajar pada siswa. Kegiatan pembelajaran 

merupakan terjadinya proses belajar antara siswa dengan pendidik. 
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Sebagaimana yang dinyatakan Hernawan (2011: 3) bahwa 

pembelajaran penekanannya pada kegiatan belajar siswa yang 

dirancang oleh guru melalui usaha terencana melalui prosedur atau 

metode tertentu agar terjadi proses perubahan perilaku secara baik, 

yang terpenting dalam proses pembelajaran ini adalah perlunya 

komunikasi timbal balik.  

Sedangkan menurut Winataputra, dkk. (2008: 1.18) pembelajaran 

harus menghasilkan belajar, tetapi tidak semua proses belajar terjadi 

karena pembelajaran. Menurut Gagne, Briggs, dan Wager (dalam 

Winataputra, dkk. 2008: 1.19) pembelajaran adalah serangkaian 

kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses 

belajar. 

Menurut Rusmono (2012: 6) pembelajaran merupakan suatu 

upaya untuk menciptakan suatu kondisi bagi terciptanya suatu 

kegiatan belajar yang memungkinkan siswa memperoleh pengalaman 

belajar yang memadai. Sedangkan menurut Hamalik (2013: 57) 

pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-

unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang 

saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu kegiatan belajar 

yang dirancang oleh guru untuk memungkinkan terjadinya proses 

belajar yang dilakukan siswa. 
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b. Pembelajaran IPS di SD 

Pembelajaran IPS merupakan suatu pembelajaran yang 

mempelajari ilmu-ilmu sosial hal tersebut dipertegas oleh Wahab, dkk. 

(2011: 1.9) pembelajaran IPS merupakan upaya menerapkan teori-

konsep-prinsip ilmu sosial untuk menelaah pengalaman, peristiwa, 

gejala, dan masalah sosial yang secara nyata terjadi di masyarakat. 

Melalui hal ini, pembelajaran IPS melatih keterampilan para siswa 

baik keterampilan fisik maupun kemampuan berpikir dalam mengkaji 

dan mencari pemecahan dari masalah sosial yang dialaminya. 

Menurut Hamid Hasan (dalam Trianto, 2010: 174) menerangkan 

bahwa pola pembelajaran pendidikan IPS menekankan pada unsur 

pendidikan dan pembekalan pada peserta didik. Sedangkan Remy 

(dalam Winataputra, dkk. 2008: 8.3) berpendapat bahwa tujuan 

mempelajari Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah untuk menjadikan 

seseorang menjadi warga negara yang baik semakin sulit dan 

kompleks akibat kemajuan ilmu dan teknologi.  

 

 Berdasarkan pengertian pembelajaran IPS SD di atas, peneliti 

menyimpulkan bahwa pembelajaran IPS SD bertujuan untuk 

menjadikan siswa sebagai warga negara yang baik serta suatu upaya 

menerapkan teori, konsep, dan prinsip ilmu sosial untuk menelaah 

pengalaman, peristiwa, gejala, dan masalah sosial yang secara nyata 

terjadi di masyarakat. 
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B. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

1. Pengertian IPS 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu nama mata 

pelajaran yang diberikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

Menurut pandangan Banks (dalam Sapriya, dkk. 2007: 4) IPS di sekolah 

penekannya pada aspek pengembangan berpikir peserta didik sebagai 

bagian dari masyarakat dalam berperan serta memecahkan masalah.  

Shermin, (dalam Sapriya, dkk. 2007: 12) IPS merupakan ilmu yang 

didasarkan untuk tujuan pendidikan yang berisikan aspek-aspek ilmu 

sejarah, ekonomi, politik, sosiologi, antropologi, psikologi, geografi, 

filsafah yang dipilih untuk tujuan pembelajaran sekolah dan perguruan 

tinggi. Sedangkan Menurut Ischak dkk, (2011: 1.26) IPS adalah bidang 

studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah 

sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau 

satu perbedaan.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas peneliti menyimpulkan bahwa 

pengertian IPS adalah ilmu yang mempelajari, menelaah, menganalisis 

gejala dan masalah sosial di masyarakat serta berperan serta dalam 

memecahkan masalah. 

 

2. Karakteristik Pembelajaran IPS 

IPS merupakan subjek materi dalam dunia pendidikan di negara kita 

yang diarahkan bukan hanya kepada pengembangan penguasaan ilmu-ilmu 

sosial, tetapi juga sebagai materi yang dapat menembangkan kompetensi 

dan tanggung jawab, baik sebagai individu, sebagai masyarakat maupun 
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sebagai warga dunia. Susanto (2013: 6) menyatakan bahwa IPS 

merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial yaitu: 

sosiologi, sejarah, geogerafi, ekonomi, politik, hokum, dan budaya. 

Manfaat yang diperoleh setelah mempelajari ilmu pengetahuan sosial 

disamping mempersiapkan diri untuk tujuan ke masyarakat, juga 

membentuk siswa sebagai anggota masyarakat yang baik dengan menaati 

peraturan yang berlaku dan turut pula mengembangkannya. 

        Pembelajaran IPS memiliki karakteristik menurut Sapriya (2009: 7) 

salah satau karakteristik social studies adalah bersifat dinamis, artinya 

selalu berubah sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat. Lebih 

lanjut Kosasih (dalam Sapriya, dkk. 2007: 8) karakteristik dan sifat utama 

dari pembelajaran IPS yaitu: 

a. IPS berusaha mempertautkan teori ilmu dengan fakta atau 

sebaliknya (menelaah fakta dari segi ilmu). 

b. Penelaahan dan pembahasan IPS tidak hanya dari satu bidang 

disiplin ilmu saja, melainkan bersifat komprehensif (meluas/dari 

berbagai ilmu sosial dan lainnya, sehingga berbagai konsep ilmu 

secara terintegrasi terpadu) digunakan untuk menelaah satu 

masalah/tema/topik. 

c. Mengutamakan peran aktif siswa melalui proses belajar inquiri 

agar siswa mampu mengembangkan berpikir kriris, rasional dan 

analitis. 

d. Program pembelajaran disusun dengan meningkatkan atau 

menghubungkan bahan-bahan dari berbagai disiplin ilmu sosial 

dan lainnya dengan kehidupan nyata di masyarakat, pengalaman, 

permasalahan, kebutuhan dan memproyeksikannya kepada 

kehidupan di masa depan baik dari lingkungan fisik/alam maupun 

budayanya. 

e. IPS dihadapkan secara konsep dan kehidupan sosial yang sangat 

labil (mudah berubah), sehingga titik berat pembelajaran adalah 

terjadinya proses internalisasi secara mantap dan aktif pada diri 

siswa agar siswa memiliki kebiasaan dan kemahiran untuk 

menelaah permasalahan kehidupan nyata pada masyarakatnya. 

f.   IPS mengutamakan hal-hal, arti dan penghayatan hubungan 

antarmanusia yang bersifat manusiawi. 
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g. Pembelajaran tidak hanya mengutamakan pengetahuan semata, 

juga nilai dan keterampilannya. 

h. Berusaha untuk memuaskan setiap siswa yang berbeda melalui 

program maupun pembelajarannya dalam arti memperhatikan 

minat siswa dan masalah-masalah kemasyarakatan yang dekat 

dengan kehidupannya. 

i.   Dalam pengembangan program pembelajaran senantiasa 

melaksanakan prinsip-prinsip, karakteristik (sifat dasar) dan 

pendekatan-pendekatan yang menjadi ciri IPS itu sendiri. 

 

 Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa 

karaktersitik pembelajaran IPS yaitu selalu berkembang dengan 

tingkat perkembangan masyarakat, menelaah fakta serta 

mengutamakan peran aktif siswa melalui proses belajar inquiri agar 

siswa mampu mengembangkan berpikir kriris, rasional dan analitis. 

 

3. Tujuan IPS di SD 

        Setiap pembelajaran memiliki tujuan termasuk pembelajaran IPS. Hal 

tersebut terangkum dalam menurut Ischak dkk. (2011: 1.28) kurikulum 

IPS tahun 2006 yang bertujuan agar peserta didik memiiki kemampuan 

sebagai berikut. 

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungan. 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan keritis, rasa 

ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan 

dalam kehidupan sosial. 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanuisiaan. 

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, 

nasional, dan global. 

 

Menurut Winatapura, dkk. (2008: 8.9-8.10) pemberian mata 

pelajaran IPS bertujuan agar siswa memahami/menguasai konsep IPS serta 
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mampu menggunakan model ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah 

yang dihadapi sehingga siswa lebih menyadari kebesaran dan kekuasan 

Sang Pencipta. Sedangkan Sapriya dkk. (2007: 13) tujuan IPS adalah 

mengembangkan siswa untuk menjadi warga negara yang memiliki 

pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan yang memadai untuk berperan 

serta dalam kehidupan demokrasi di mana konten mata pelajarannya digali 

berdasarkan sejarah dan ilmu sosial, serta banyak hal termasuk humaniora 

dan sains. 

Menurut Wahab (2011: 1.10) salah satu tolak ukur keberhasilan 

pelaksanaan pendidikan IPS, yaitu: 

Adanya perubahan prilaku sosial siswa ke arah yang lebih baik. 

Perilaku tersebut meliputi aspek-aspek kognitif, afektif, dan 

pisikomotor. Peningkatan kognitif di sini tidak hanya terbatas makin 

meningkatnya pengetahuan sosial, melainkan pula peningkatan nalar 

sosial dan kemampuan mencari alternatif-alternatif pemecahan 

masalah sosial. Oleh karena itu materi yang dibahas pada pendidikan 

IPS hanya terbatas pada kenyatan, fakta dan data sosial. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa tujuan dari 

pendidkan IPS adalah membekali siswa dengan pengetahuan sosial agar 

berguna di masyarakat untuk menjadikan warga negara yang memiliki 

pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan.  

 

C.   Kinerja Guru 

Guru merupakan suatu profesi profesional yang dituntut untuk 

menjalankan profesinya. Untuk itu guru harus memperbaiki kinerjanya 

sebagai seorang pendidik. Kinerja merupakan hasil yang diinginkan atau 

prestasi yang diperlihatkan dari suatu tindakan atau perilaku, dalam hal ini 
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adalah kinerja guru. Menurut Rusman (2012: 50) kinerja guru merupakah 

wujud perilaku guru dalam proses pembelajaran, yang dimulai dari 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan 

menilai hasil belajar. 

Menurut Sianipar (dalam Susanto, 2013: 28) kinerja guru merupakan 

hasil dari suatu kegiatan tertentu selama satu periode waktu tertentu atau 

perwujudan dari hasil perpaduan sinergis dan akan terlihat dari produktivitas 

guru dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya serta tidak hanya 

mencakup aspek proses dan hasil saja tetapi juga dari waktu. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Mangkunegara (dalam Susanto, 2013: 28) yang menyatakan 

bahwa kinerja guru adalah hasil kerja guru yang dicapai secara kualitas dan 

kuantitas dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya.  

Berkaitan dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, Glasser 

(dalam Rusman, 2012: 53) mengemukakan empat hal yang harus dikuasai 

oleh seorang guru yaitu menguasai bahan pelajaran, mampu mendiagnosis 

tingkah laku siswa, mampu menjalankan proses pembelajaran dan mampu 

mengevaluasi hasil belajar siswa.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas peneliti menyimpulkan bahwa 

kinerja guru adalah hasil kerja guru yang dicapai dalam kegiatan 

pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan menilai hasil 

belajar.   
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D. Model Pembelajaran 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan suatu upaya untuk meningkatkan 

proses pembelajaran. Menurut Joice & Weil (dalam Isjoni, 2007: 50) 

model pembelajaran adalah suatu pola atau rencana yang sudah 

direncanakan sedemikian rupa dan digunakan untuk menyusun 

kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan memberi petunjuk kepada 

pengajar di kelasnya. Penerapan model pembelajaran ini harus sesuai 

dengan kebutuhan siswa. Hanafiah & Suhana (2010: 41) model 

pembelajaran merupakan salah satu pendekatan dalam rangka mensiasati 

perubahan perilaku peserta didik secara adaptif maupun generatif. Model 

pembelajaran sangat erat kaitannya dengan gaya belajar peserta didik dan 

gaya mengajar guru. Dijelaskan lebih lanjut oleh Komalasari (2010: 57) 

yang  mendefinisikan bahwa model pembelajaran pada dasarnya 

merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir 

yang disajikan secara khas oleh guru.  

            Isjoni (2007: 5) mengemukakan bahwa perkembangan model 

pembelajaran dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Sejalan 

dengan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran, salah satu 

model pembelajaran yang kini banyak mendapat respon adalah model 

pembelajaran kooperatif atau Cooperative Learning. 

Berdasarkan beberapa pengertian model pembelajaran para ahli  di 

atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa model pembelajaran 
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merupakan suatu rancangan yang sudah disusun sedemikian rupa yang 

akan disajikan oleh guru secara khas. 

 

2. Macam-macam Model Pembelajaran 

Model pembelajaran dirancang untuk tujuan-tujuan tertentu yang 

memiliki beberapa macam. Trianto (2011: 41) menyebutkan beberapa 

model pembelajaran, diantaranya: 

a. Direct Intruction, yaitu suatu pendekatan mengajar yang 

dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang 

berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan 

prosedular yang terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan 

dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah demi selangkah. 

b. Cooperative Learning, dimana dalam kelas kooperatif siswa 

belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri 

dari 4-6 orang siswa yang sederajat tetapi heterogen, 

kemampuan, jenis kelamin, suku atau ras, dan satu sama lain 

saling membantu. 

c. Problem Based Instruction, adalah interaksi antara stimulus 

dengan respon, merupakan hubungan antara dua arah belajar dan 

lingkungan.  

d. Contextual Teaching and Learning, yaitu merupakan suatu 

konsepsi yang membantu guru mengaitkan konten mata 

pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya 

dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga 

negara,  dan tenaga kerja. 

e. Pembelajaran Model Diskusi Kelas, dalam pembelajaran diskusi 

mempunyai arti suatu situasi dimana guru dengan siswa atau 

siswa dengan siswa yang lain saling bertukar pendapat secara 

lisan, saling berbagi gagasan dan pendapat. 

 

Arends (dalam Trianto, 2009: 25) menyeleksi enam model 

pembelajaran yang sering dan praktis digunakan guru dalam mengajar, 

yaitu: presentasi, pengajaran langsung, pengajaran konsep, pembelajaran 

kooperatif, pengajaran bermasalah, dan diskusi kelas. Para pakar model 

pembelajaran berpendapat bahwa tidak ada satu model pembelajaran 

yang paling baik diantara yang lainnya, karena masing-masing model 
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pembelajaran dapat dirasakan baik, apabila telah diujicobakan untuk 

mengerjakan materi pelajaran tertentu.  

Oleh karena itu, dari beberapa model pembelajaran yang ada perlu 

kiranya diseleksi model pembelajaran mana yang paling baik untuk 

mengajarkan suatu materi tertentu. Pada penelitian yang dilaksanakan, 

peneliti memilih model Cooperative Learning karena model tersebut 

diyakini mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

   

E. Cooperative Learning 

1. Pengertian Cooperative Learning 

      Model pembelajaran Cooperative Learning merupakan strategi 

belajar dengan sejumlah siswa dalam kelompok kecil yang tingkat 

kemampuanya berbeda. Menurut Isjoni (2007: 15) Cooperative Learning 

berasal dari kata Cooperative yang artinya mengerjakan sesuatu secara 

bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu 

kelompok atau satu tim. Kemudian  Sunal & Haas (dalam Isjoni 2007: 

45) mengemukakan bahwa Cooperative Learning merupakan pendekatan 

atau serangkaian strategi yang khusus dirancang untuk memberi 

dorongan kepada siswa agar bekerja sama selama berlangsungnya proses 

pembelajaran yang menggunakan kelompok kecil sehingga siswa bekerja 

bersama untuk memaksimalkan kegiatan belajarnya sendiri dan juga 

anggota yang lain. 

Slavin (dalam Isjoni, 2007: 15) mengemukakan bahwa 

Cooperative Learning adalah suatu model pembelajaran dimana sistem 
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belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-

6 orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih 

bergairah dalam belajar. Hal yang sama juga di kemukakan oleh 

Rusman (2012: 203) bahwa Cooperative Learning merupakan bentuk 

pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat 

sampai enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. 

      Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Cooperative Learning 

yaitu suatu model pembelajaran yang dalam proses pelaksanaan 

pembelajarannya siswa bekerjasama dalam kelompok-kelompok kecil 

dalam suatu proses pembelajaran. 

 

2. Tipe-tipe Cooperative Learning 

 

      Cooperative Learning mempunyai beberapa tipe yang dapat di 

terapkan dalam proses pembelajaran. Isjoni (2007: 50) 

mengemukakan dalam Cooperative Learning terdapat beberapa 

variasi model yang dapat diterapkan, yaitu diantaranya: (a) Student 

Team Acievement Division, (b) Jigsaw, (c) Group Investigation, (d) 

Rotating Trio Exchange, (e) Group Resume, (f) Numbered Head 

Together (NHT), dan lain-lain. Dari beberapa model pembelajaran 

tersebut, salah satu model pembelajaran yang dianggap tepat untuk 

diterapkan di Kelas IV SD Negeri 05 Metro Barat pada mata pelajaran 

IPS ialah model pembelajaran Cooperative Learning tipe NHT karena 

model ini dapat menumbuhkan cara berpikir kritis, dan 
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memungkinkan siswa belajar secara aktif selain itu juga model ini 

dapat diterapkan baik pada kelas rendah maupun kelas tinggi. 

 

F. Model Cooperative Learning Tipe Numbered Head Together 

1. Pengertian Numbered Head Together (NHT) 

      NHT atau kepala bernomor merupakan salah satu tipe dari model 

Cooperative Learning. Menurut Hamdayama (2014: 175) NHT atau 

penomoran berpikir bersama adalah merupakan pembelajaran 

kooperatif yang dirancang mempengaruhi pola interaksi siswa dan 

sebagai alternatif terhadap sumber struktur kelas tradisional. Hamdani 

(2011: 89) NHT adalah metode belajar dengan cara setiap siswa diberi 

nomor dan dibuat satu kelompok, kemudian secara acak, guru 

memanggil nomor dari siswa. Lebih lanjut Isjoni (2011: 68) 

mengemukakan bahwa NHT, yaitu teknik yang memberi kesempatan 

kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan pertimbangan 

jawaban yang paling tepat. Selain itu teknik ini mendorong siswa untuk 

meningkatkan semangat kerjasama mereka. 

      Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa model NHT, adalah salah satu tipe model 

Cooperative Learning. Tipe ini melibatkan lebih banyak siswa dalam 

menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk saling membagi ide-ide dan 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat untuk kelompok. 
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2. Kelebihan dan Kelemahan Numbered Head Together 

 

      Terdapat kelebihan dan kelemahan pada model pembelajaran 

Cooperative Learning  tipe NHT, Hamdani (2011: 90) mengemukakan 

bahwa:  

a. Kelebihan model Cooperative Learning tipe NHT, yaitu: 

1) Setiap siswa menjadi siap semua. 

2) Siswa dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh. 

3) Siswa pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai. 

b. Kelemahan model Cooperative Learning tipe NHT, yaitu: 

1) Kemungkinan nomor yang dipanggil, dipanggil lagi oleh 

guru. 

2) Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Hamdayama (2014: 177-178) 

kelebihan dan kekurangan dari model cooperative learning tipe NHT. 

a. Kelebihan NHT 

Menggunakan model Cooperative Learning tipe NHT memiliki 

beberapa kelebihan, yaitu 1) melatih siswa untuk dapat bekerja 

sama dan menghargai pendapat orang lain, 2) melatih siswa 

untuk bisa menjadi tutor sebaya, 3) memupuk rasa kebersamaan, 

4) membuat siswa menjadi terbiasa dengan perbedaan. 

b. Kelemahan NHT 

Dalam menggunakan model Cooperative Learning tipe NHT 

terdapat beberapa kelemahan yang harus diwaspadai, hal ini 

dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam 

pembelajaran, di antaranya: 1) siswa sudah terbiasa dengan cara 

konvensional akan sedikit kewalahan, 2) guru harus bisa 

memfasilitasi siswa, 3) tidak semua mendapat giliran. 

 

 

Menurut Tryana (dalam Arfiyadi, 2012) bahwa model NHT 

memiliki kelebihan diataranya dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa, mampu memperdalam pamahaman siswa, menyenangkan siswa 

dalam belajar, mengembangkan sikap positif siswa, mengembangkan 

sikap kepemimpinan siswa, mengembangkan rasa ingin tahu siswa, 
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meningkatkan rasa percaya diri siwa, mengembangkan rasa saling 

memiliki, serta mengembangkan keterampilan untuk masa depan. 

      Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat diketahui kelebihan model 

Cooperative Learning tipe NHT, yaitu setiap siswa menjadi siap semua, 

melatih siswa untuk dapat bekerja sama dan menghargai pendapat 

orang lain, siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang 

pandai, memupuk rasa kebersamaan. Sedangkan kelemahan model 

Cooperative Learning tipe NHT, yaitu memungkinan nomor yang 

dipanggil, dipanggil lagi oleh guru, dan tidak semua anggota kelompok 

dipanggil oleh guru. 

 

3. Langkah-langkah Numbered Head Together 

      Model Cooperative Learning mempunyai langkah masing-masing 

dalam penerapannya, begitu pula model Cooperative Learning tipe 

NHT. Hamdani (2011: 90) mengemukakan langkah-langkah NHT, 

sebagai berikut.    

a. Siswa dibagi dalam kelompok dan setiap siswa dalam setiap 

kelompok mendapat nomor. 

b. Guru memberikan tugas dan tiap-tiap kelompok disuruh 

mengerjakannya. 

c. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan  memastikan 

bahwa setiap anggota kelompok dapat mengerjakannya. 

d. Guru memanggil salah satu nomor siswa dan siswa yang 

nomornya dipanggil melaporkan hasil kerjasama mereka. 

e. Siswa lain diminta untuk meberi tanggapan, kemudian guru 

menunjukan nomor lain. 

f. Kesimpulan. 
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       Menurut Trianto (2011: 82) dalam mengajukan pertanyaan kepada 

seluruh kelas, guru menggunakan struktur empat fase sintaks NHT 

sebagai berikut. 

a. Fase 1: Penomoran 

Dalam fase ini guru membagi siswa ke dalam kelompok 3-5 

orang dan kepada setiap kelompok diberi nomor antara 1 sampai 

5. 

b. Fase 2: Mengajukan pertanyaan 

Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan 

dapat bervariasi. Pertanyaan dapat amat spesifik dan dalam 

bentuk kalimattanya. Misalnya, “Berapakah jumlah gigi orang 

dewasa?” atau berbentuk arahan, misalnya “pastikan setiap 

orang mengetahui 5 buah ibu kota provinsi yang terletak di 

Pulau Sumatra”. 

c. Fase 3: Berpikir bersama 

Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan 

pertanyaan itu dan meyakinkan tiap anggota dalam timnya 

mengetahui jawaban tim. 

d. Fase 4: Menjawab 

Guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian siswa yang 

nomornya dipanggil mengacungkan tangannya dan mencoba 

untuk menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas. 

 

      Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa langkah-kangkah NHT yaitu: (1) siswa dibagi 

dalam kelompok-kelompok kecil, masing-masing siswa dalam 

kelompok diberi nomor, (2) guru memberikan tugas dan masing-masing 

kelompok mengerjakannya, (3) kelompok berdiskusi untuk menemukan 

jawaban yang paling benar dan memastikan semua anggota kelompok 

mengetahui jawaban tersebut, (4) guru memanggil salah satu nomor dan  

siswa dengan nomor yang dipanggil melaporkan jawaban hasil diskusi 

kelompok mereka, (5) tanggapan dari teman yang lain, kemudian guru 

menunjuk nomor yang lain secara acak, dan (6) siswa bersama dengan 
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guru membuat kesimpulan dari kegiatan yang baru saja dilakukan 

tersebut. 

 

G. Hipotesis Tindakan 

      Berdasarkan kajian pustaka di atas dirumuskan hipotesis penelitian 

tindakan kelas sebagai berikut: Apabila menerapkan model Cooperative 

Learning tipe NHT dengan memperhatikan langkah-langkah yang tepat, maka 

akan dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 05 

Metro Barat. 


