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ABSTRAK 

 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE  

NUMBER HEAD TOGETHER TERHADAP HASIL BELAJAR  

IPS SISWA KELAS V SDN 6 METRO BARAT  

TAHUN PELAJARAN 2015/2016  

 

Oleh 

Dewi Utari 

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar IPS siswa kelas V 

SDN 6 Metro Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

model pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together terhadap hasil belajar 

IPS siswa  kelas V SDN 6 Metro Barat. Jenis penelitian adalah penelitian 

eksperimen menggunakan desain penelitian non-equivalent control group design. 

Populasi  penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SDN 6 Metro Barat Tahun 

Pelajaran 2015/2016 dengan kelas VA sebagai kelas eksperimen dan kelas VB 

sebagai kelas kontrol. Analisis data penelitian menggunakan uji statistik dengan 

bantuan program SPSS.20. Berdasarkan uji hipotesis melalui Independent Sample 

t-test diperoleh nilai signifikasi lebih besar dari ketetapan, sehingga dari uji 

tersebut dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa  hipotesis yang diajukan peneliti diterima atau terdapat 

pengaruh yang signifikan pada penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Number Head Together terhadap hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran 

IPS. 

 

Kata kunci: model kooperatif tipe Number Head Together, hasil belajar, IPS. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki kualitas pendidikan 

yang baik. Sudah menjadi pendapat umum bahwa maju atau tidaknya suatu 

bangsa dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Pendidikan merupakan upaya 

untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu dan mampu 

bersaing dalam kehidupan bermasyarakat baik nasional maupun global. Hal ini 

sejalan dengan bunyi pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dimana fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah 

sebagai berikut. 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Pendidikan yang berkualitas perlu diwujudkan untuk mencapai tujuan 

pendidikan tersebut. Indonesia mengenal adanya istilah Tripusat Pendidikan, 

yaitu Pendidikan Keluarga, Pendidikan Sekolah, dan Pendidikan Masyarakat. 

Ketiga komponen pendidikan tersebut dapat menjadi sebuah formula yang 

akan menciptakan pendidikan yang berkualitas. Komponen-komponen tripusat 
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tersebut dikemas dalam jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang disesuaikan 

dengan kebutuhan siswa. Mata pelajaran yang diajarkan di setiap jenjang 

pendidikan memiliki bobot masing-masing. Salah satu mata pelajaran yang 

diajarkan yaitu pendidikan sosial. Pendidikan sosial merupakan mata pelajaran 

yang di dalamnya termuat kompetensi-kompetensi sosial yang harus dimiliki 

siswa guna hidup dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Susanto 

dalam Sapriya (2009 :48-50) yang menyatakan bahwa: 

IPS di tingkat sekolah pada dasarnya bertujuan untuk mempersiapkan 

para peserta didik sebagai warga negara yang menguasai pengetahuan 

(knowledge), keterampilan (skills), sikap dan nilai (attitudes and values) 

yang dapat digunakan sebagi kemampuan untuk memecahkan masalah 

pribadi atau masalah sosial serta kemampuan mengambil keputusan dan 

berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan agar menjadi 

warga negara yang baik. 

  

Menurut Supriatna, dkk (2007 :4) pengertian IPS merujuk pada kajian 

yang memusatkan perhatiannya pada aktivitas keidupan manusia. Selain itu 

dikaji pula bagaimana manusia membentuk seperangkat peraturan sosial dalam 

menjaga pola interaksi sosial antara manusia dan bagaimana cara manusia 

memperoleh dan mempertahankan kekuasaannya. Tujuan pendidikan IPS 

dikembangkan atas dasar pemikiran bahwa pendidikan IPS harus mengacu 

pada tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian tujuan pendidikan IPS 

adalah mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menguasai ilmu-ilmu 

sosial untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Pentingnya IPS dalam pendidikan dasar sebagai landasan siswa untuk 

menghadapi kegiatan sosial yang ada di masyarakat dan membangun siswa 

menjadi warga negara yang baik serta memiliki jiwa sosial yang tinggi. 

Keberhasilan suatu pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar yang dicapai 
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oleh siswa. Hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah 

mengikuti proses pembelajaran. Untuk memperoleh hasil belajar yang 

maksimal, banyak faktor yang harus diperhatikan, mulai dari kesiapan belajar 

siswa, guru, dan lingkungan belajar. 

Berdasarkan hasil survei tanggal 27 Desember 2015, SD Negeri 6 

Metro Barat Kota Metro menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) dengan pengajaran setiap mata pelajaran yang terpisah-pisah. Dalam 

penerapan pembelajaran IPS di SD Negeri 6 Metro Barat Kota Metro sudah 

menggunakan metode yang bervariasi, antara lain ceramah, tanya jawab dan 

diskusi. Namun, guru belum mengembangkan berbagai pendekatan maupun 

model dalam pembelajaran. Kebanyakan guru, sudah melakukan metode 

ceramah dan mengandalkan hafalan fakta-fakta belaka. Namun model 

pembelajaran yang diterapkan masih kurang dikembangkan dengan baik 

sehingga proses dan hasil pembelajaran masih belum maksimal. 

Hasil survei yang dilakukan di SD Negeri 6 Metro Barat Kota Metro 

diperoleh data tentang hasil belajar siswa kelas VA dan VB pada mata 

pelajaran IPS sebagai berikut. 

Tabel 1.1 Hasil ulangan semester ganjil 2015/2016 mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) 

 Sumber : Dokumentasi guru kelas V SDN 6 Metro Barat 

No Nilai KKM Kelas A Persentase Kelas B Persentase 

1 ≥ 70 Tercapai 12 46,15% 12 46,15% 

2 < 70 Tidak 

Tercapai 

14 53,85% 14 53,85% 

Jumlah 26 100% 26    100% 
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Berdasarkan 1.1 Tabel di atas, terlihat bahwa siswa yang mencapai KKM 

pada kelas A dan kelas B sama yaitu sebanyak 12 siswa atau sebesar 46,15%, 

sedangkan siswa pada kelas A dan kelas B yang belum mencapai KKM pun 

sama, yaitu sebanyak 14 siswa atau sebesar 53,85%. Pada mata pelajaran IPS, 

guru menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar  70. Rendahnya 

hasil belajar siswa diduga karena penerapan model pembelajaran yang kurang 

tepat yaitu pembelajaran yang masih cenderung berpusat pada guru sehingga 

siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Karakteristik dalam  model 

pembelajaran kooperatif, menekankan siswa duduk bersama dalam kelompok 

yang beranggotakan empat orang untuk menguasai materi yang disampaikan 

oleh guru. Hal tersebut bertujuan untuk melatih siswa agar dapat bekerja sama 

dan menghargai pendapat orang lain, selain itu juga untuk melatih siswa agar 

dapat bekerjasama antar individu-individu dalam kelompok belajar atau siswa 

menjadi tutor sebaya. 

Salah satu model pembelajaran kooperatif yaitu tipe Number Head 

Together (NHT). Menurut Hamdayama (2014: 175) model pembelajaran NHT 

merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan salah 

satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan pada struktur khusus yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk 

meningkatkan penguasaan akademik.  

Peneliti menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT yaitu 

model pembelajaran dengan membagi kelompok dan memberikan nomor 

kepada masing-masing siswa. Siswa dalam kelompok bekerja sama dan 

berdiskusi untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dan melaporkan hasil 
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diskusi pekerjaan kelompok mereka sesuai dengan nomor yang dipanggil oleh 

guru. Melalui penerapan model pembelajaran ini, diharapkan siswa lebih 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran sehingga siswa dapat lebih mudah 

memahami materi yang disampaikan, dengan demikian hasil belajar siswa 

semakin meningkat. Selain itu, model pembelajaran kooperatif tipe NHT juga 

relatif mudah diterapkan di dalam kelas sehingga guru dan siswa tidak 

mengalami kesulitan dalam langkah-langkah penerapannya. Guru lebih mudah 

menyiapkan bahan materi pelajaran dan media NHT. Hal lain yang membuat 

peneliti tertarik menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT ini 

adalah memberikan pengalaman belajar bekerja sama dalam kelompok, saling 

membantu, tidak membeda-bedakan sesama teman, dan saling memberikan 

masukan serta gagasan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan sehingga 

memupuk rasa kebersamaan antar siswa. Penerapan model pembelajaran 

seperti ini diharapkan dapat membuat siswa lebih mampu beradaptasi dengan 

kondisi sosial masyarakat nantinya. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti mengambil judul 

Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT terhadap Hasil Belajar 

IPS pada Siswa Kelas V SDN 6 Metro Barat Tahun Pelajaran 2015/ 2016. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, dapat 

diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu. 
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1. Guru kelas di SD Negeri 6 Metro Barat Kota Metro sudah menggunakan  

metode pembelajaran yang beragam seperti ceramah, diskusi, dan tanya 

jawab, namun belum optimal. 

2. Rendahnya hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 6 Metro Barat Kota 

Metro karena masih belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), 

sebesar 70. 

3. Siswa masih cenderung pasif dalam proses pembelajaran. 

4. Melalui model pembelajaran NHT menjadi terbiasa dengan perbedaan dan 

memupuk rasa kebersamaan. 

 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi dan dititikberatkan pada pengaruh penggunaan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT terhadap hasil belajar IPS pada siswa 

kelas V SD Negeri 6 Metro Barat Kota Metro. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakangidentifikasi masalah, dan batasan masalah di 

atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat 

pengaruh yang signifikan pada model pembelajaraan kooperatif tipe NHT  

terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPS  Kelas V SD Negeri 6 Metro 

Barat Kota Metro Tahun Pelajaran 2015/2016? 
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E. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan 

pada model kooperatif tipe NHT terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPS  

Kelas V SD Negeri 6 Metro Barat Kota Metro Tahun Pelajaran 2015/2016. 

 

F. Manfaat Penelitian  

a. Siswa 

Memberikan pengalaman belajar melalui pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan meningkatkan 

minat belajar sehingga hasil belajar dapat meningkat. 

b. Guru  

Memberikan alternatif model pembelajaran yang dapat diterapkan 

untuk meningkatkan profesionalisme guru dan memperluas wawasan guru 

tentang penerapan model kooperatif NHT dalam pembelajaran IPS serta 

dapat dijadikan salah satu alternatif mengajar oleh guru sehingga dapat 

meningkatkan kualitas profesional guru dalam menyelenggarakan 

pembelajaran di kelas sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 

c. Sekolah 

Memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat dijadikan 

referensi untuk peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah khususnya 

dan guru dalam proses pembelajaran dan menghasilkan lulusan yang 

mampu bersaing untuk melanjutkan ke jenjangan sekolah berikutnya. 
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d. Peneliti 

Menambah wawasan dan pengalaman saat peneliti melaksanakan 

kegiatan peneliti eksperimen dengan menggunakan model NHT. Selain 

itu, dapat memperbaiki dan menciptakan pembelajaran yang menarik 

sehingga kelak dapat menjadi guru yang profesional. 

e. Peneliti lain 

Memberikan bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin 

meneliti lebih mendalam mengenai model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi. 

1. Jenis penelitian adalah penelitian eksperimen 

2. Objek penilitian adalah model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan hasil 

belajar siswa kelas V SD Negeri 6 Metro Barat Kota Metro. 

3. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 6 Metro Barat Kota 

Metro. 

4. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 6 Metro Barat Kota Metro semester 

genap tahun  pelajaran 2015/2016. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 

 

A. Pembelajaran Kooperatif 

 

1. Hakikat Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif merupakan desain pembelajaran dengan 

mengelompokan siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran kooperatif menurut Hamdani (2011: 30) adalah rangkaian 

kegiatan belajar siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang dirumuskan. Hal ini sejalan dengan pendapat Huda 

(2014: 29) adalah kelompok kecil kooperatif sebagai suasana pembelajaran 

dimana siswa saling berinteraksi dalam kelompok-kelompok kecil untuk 

mengerjakan tugas akademik demi mencapai tujuan bersama. Selain itu 

Hosnan (2014: 234) menyatakan model pembelajaran kooperatif 

merupakan model pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-

kelompok.  

Suprijono (2014: 54) menyatakan bahwa model pembelajaran 

kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja 

kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau di 

arahkan oleh guru. Menurut Komalasari (2013: 62) pembelajaran 

kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran di mana siswa belajar dan 
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bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaborasi yang 

anggotanya terdiri dari 2 sampai 5 orang, dengan struktur kelompoknya 

yang bersifat heterogen. Jenis dan teknik dalam model pembelajaran 

kooperatif yang beragam pada prinsipnya mempunyai satu benang merah 

yang sama, yaitu belajar dalam suatu kelompok untuk memahami dan 

membuat suasana belajar yang lebih menarik sehingga suasana belajar 

semakin hidup dan menyenangkan. 

Berdasarkan uraian di atas, model pembelajaran kooperatif adalah 

suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dalam kelompok secara 

bersama-sama dan saling membantu dalam  mempelajari materi pelajaran 

guna memperoleh hasil belajar yang optimal dan memupuk rasa 

kebersamaan antaranggota kelompok.  

 

2. Unsur-unsur Pembelajaran Kooperatif 

Salah satu unsur yang paling terlihat dalam pembelajaran kooperatif 

tentunya adalah kerjasama. Setiap siswa diajarkan atau diarahkan agar dapat 

bekerjasama dengan baik di dalam kelompoknya. Sementara itu terdapat 

unsur lain dari pembelajaran kooperatif, yaitu tanggung jawab, kebersamaan 

dan sikap saling menghargai. Unsur-unsur dasar dalam pembelajaran 

kooperatif menurut Lungdren (dalam Isjoni, 2009: 16) adalah sebagai 

berikut. 

a. Para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka tenggelam atau  

berenang bersama. 

b. Para siswa harus memiliki tanggung jawab terhadap peserta didik  

atau siswa lain dalam kelompoknya, selain tanggung jawab 

terhadap  diri sendiri dalam mempelajari materi yang dihadapi. 

c. Para siswa harus berpandangan bahwa mereka semua memiliki  

tujuan yang sama. 
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d. Para siswa membagi tugas dan berbagi tanggung jawab di antara 

para anggota kelompok. 

e. Para siswa diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut  

berpengaruh terhadap evaluasi kelompok. 

f. Para siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh  

keterampilan bekerjasama selama belajar. 

g. Setiap siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara  

individual materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. 

 

Bennet (dalam Isjoni, 2013 :11) mengatakan bahwa tidak semua 

kerja kelompok bisa dianggap pembelajaran kooperatif. Isjoni (2009: 15) 

ada lima unsur yang membedakan kerja kelompok dan pembelajaran 

kooperatif. 

a. Positive Independent. 

b. Interaction face to face. 

c. Adanya tanggung jawab pribadi mengenai materi pelajaran dalam 

kelompok. 

d. Membutuhkan keluwesan. 

e. Meningkatkan keterampilan bekerjasama dalam memecahkan 

masalah (proses kelompok). 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan secara garis besar 

unsur-unsur pembelajaran kooperatif adalah bekerja bersama-sama, rasa 

tanggung jawab individu, rasa saling ketergantungan positif antar anggota 

kelompok, dan penghargaan terhadap keberhasilan kelompok peserta 

didik. 

 

3. Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Sebagaimana model-model pembelajaran lain, model pembelajaran 

kooperatif memiliki tujuan-tujuan. Isjoni (2013: 27-28) mengemukakan, 

para ahli berpendapat bahwa model ini unggul membantu peserta didik 

memahami konsep-konsep sulit, dan mengajarkan kepada peserta didik 

keterampilan bekerjasama dan kolaborasi. Tujuan pembelajaran kooperatif 
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menurut Widyantini (2006: 4) adalah hasil belajar akademik siswa 

meningkat dan siswa dapat menerima berbagai keragaman dari temannya 

serta pengembangan keterampilan sosial.  

Johnson & Johnson dalam (Triyanto, 2010: 57) menyatakan bahwa 

tujuan pokok belajar kooperatif adalah memaksimalkan belajar siswa untuk 

peningkatan prestasi akademik dan pemahaman baik secara individu 

maupun secara kelompok. Jadi inti dari tujuan pembelajaran kooperatif 

adalah untuk meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa, dan 

memberikan kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama-

sama siswa lainnya. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan 

model pembelajaran kooperatif  bertujuan untuk menciptakan keberhasilan 

individu yang dipengaruhi oleh keberhasilan kelompok dan mencapai tiga 

tujuan pembelajaran penting yaitu meningkatkan hasil belajar akademik, 

penerimaan terhadap perbedaan individu, dan pengembangan keterampilan 

sosial. 

 

4. Prinsip-prinsip Pembelajaran Kooperatif 

Pemilihan model yang tepat perlu memperhatikan relevansinya 

dengan pencapaian tujuan pengajaran. Semua model pembelajaran bisa 

dikatakan baik jika memenuhi prinsip-prinsip. Salah satunya model 

cooperative learning.  

Menurut Nur dalam (Widyantini, 2006: 4) prinsip dasar dalam 

pembelajaran kooperatif sebagai berikut. 
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a. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas segala 

sesuatu yang dikerjakan dalam kelompoknya dan berpikir 

bahwa semua anggota kelompok memiliki tujuan yang sama. 

b. Dalam kelompok terdapat pembagian tugas secara merata dan 

dilakukan evaluasi setelahnya. 

c. Saling membagi kepemimpinan antar anggota kelompok untuk 

belajar bersama selama pembelajaran. 

d. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas semua 

pekerjaan kelompok. 

Sedangkan ciri-ciri model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

Menurut Nur dalam (Widyantini, 2006: 4) sebagai berikut. 

a. Siswa dalam kelompok bekerja sama menyelesaikan materi 

belajar sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. 

b. Kelompok dibentuk secara heterogen. 

c. Penghargaan lebih diberikan kepada kelompok, bukan kepada 

individu 

 

Pada model pembelajaran kooperatif memang ditonjolkan pada 

diskusi dan kerjasama dalam kelompok. Kelompok dibentuk secara 

heterogen sehingga siswa dapat berkomunikasi, saling berbagi ilmu, saling 

menyampaikan pendapat, dan saling menghargai pendapat teman 

sekelompoknya.  

Berdasarkan beberapa prinsip yang telah dikemukakan ahli di atas, 

peneliti menyimpulkan bahwa prinsip dasar model pembelajaran kooperatif 

adalah membentuk siswa menjadi lebih bertanggung jawab dan 

berpartisipasi dalam kerja kelompok. 

 

5. Jenis-jenis Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran  

kooperatif yang memiliki banyak variasi dalam pelaksanaannya. Variasi  

pelaksanaannya dapat terlihat dari karakteristik setiap model-model 

pembelajaran kooperatif tersebut. Menurut  Komalasari (2011: 62) 
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terdapat beberapa model pembelajaran kooperatif  yaitu: Number Head 

Together, Cooperative Script, STAD, Think Pair  Share, Jigsaw, Snowball 

Throwing, TGT, CIRC, dan Two Stay Two Stray 

Menurut Isjoni (2007: 51-60) dalam pembelajaran kooperatif 

terdapat variasi model yang dapat diterapkan sebagai berikut:  

a. Student Team Achievement Division (STAD)   

Pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan salah satu tipe dari 

model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok 

kelomok kecil dengan jumlah anggota setiap kelompok 4-5 orang siswa 

secara heterogen. Diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran, 

penyampaian materi, kegiatan kelompok, kuis, dan penghargaan 

kelompok.   

b.  Jigsaw (Tim Ahli)  

Pembelajaran kooperatif jigsaw merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling 

membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai hasil 

yang maksimal.     

c. Group Investigation (GI)  

Implementasi tipe investigasi kelompok guru membagi kelas 

menjadi kelompok-kelompok dengan anggota 5-6 siswa yang 

heterogen. Kelompok di sini dapat dibentuk dengan 

mempertimbangkan keakraban persahabatan atau minat yang sama 

dalam topik tertentu. Selanjutnya siswa memilih topik untuk diselidik, 

dan melakukan penyelidikan yang mendalam atas topik yang dipilih. 
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Selanjutnya siswa menyiapkan dan mempersentasikan laporannya 

kepada seluruh kelas.  

d. Think Pair Share (TPS)  

Think Pair Share merupakan suatu cara yang efektif untuk 

membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Langkah–langkah 

pembelajaran TPS yaitu berfikir (thinking), berpasangan (pairing), dan 

berbagi (sharing).   

e. Numbered Head Together (NHT)  

Numbered Head Together pertama kali dikembangkan oleh Kagen  

untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang 

tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka 

terhadap isi pelajaran tersebut. Adapun langkah-langkah pembelajaran 

numbered head together yaitu  penomoran, mengajukan pertanyaan, 

berfikir bersama, dan menjawab.  

f. Teams Games Tournament (TGT)  

Pada model ini siswa memainkan permainan dengan anggota-

anggota tim lain untuk memperoleh tambahan poin untuk skor setiap 

tim. Langkah-langkah pembelajaran TGT yaitu penyampaian materi, 

membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang anggota kelompok, 

turnamen  (permainan), dan pengenalan kelompok.     

Berdasarkan uraian di atas, salah satu model Pembelajaran 

Kooperatif yang diterapkan  dalam penelitian ini adalah model  NHT. 

Peneliti memilih menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

karena model pembelajaran ini sesuai dengan materi yang akan 
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disampaikan dan lebih membuat suasana belajar lebih menyenangkan. 

Dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan 

melibatkan secara langsung siswa dalam proses pembelajaran, diharapkan 

siswa dapat lebih mudah mengingat dan memahami materi tersebut. 

 

B.  Pembelajaran Kooperatif tipe Number Head Together 

 

1. Pengertian Number Head Together 

Model pembelajaran kooperatif tipe NHT atau penomoran berpikir 

bersama merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi peserta didik. Menurut Hamdayama (2014: 

176) model pembelajaran NHT adalah pembelajaran kooperatif struktural 

yang menekankan pada struktur-struktur khusus yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi dan merupakan kelas tradisional.  

Hamdani (2011: 89) model pembelajaran NHT adalah model belajar 

dengan cara setiap siswa diberi nomor dan dibuat satu kelompok, 

kemudian secara acak, guru memanggil nomor dari siswa. Kurniasih  

(2015: 29) model pembelajaran NHT adalah kepala bernomor struktur, 

model ini dapat dijadikan alternatif variasi model pembelajaran dengan 

membentuk kelompok heterogen, setiap kelompok beranggotakan 3-5 

siswa, setiap anggota memiliki satu nomor. 

Sementara itu menurut Komalasari (2013: 62) model pembelajaran 

NHT adalah model pembelajaran di mana setiap siswa diberi nomor 

kemudian dibuat suatu kelompok kemudian secara acak guru memanggil 

nomor dari siswa. Lebih lanjut, Lie (2010: 59) mengungkapkan bahwa 

teknik ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling 
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membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. 

Selain itu, teknik ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat 

kerja sama mereka. Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran 

dan untuk semua tingkatan usia anak didik.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif 

yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk 

meningkatkan penguasaan akademik, menghargai keberagaman dan 

meningkatkan keterampilan sosial. Sedangkan langkah pokok penerapan 

model pembelajaran NHT adalah pembentukan kelompok, diskusi 

masalah, dan tukar jawaban antar kelompok. 

 

2.  Tujuan Pembelajaran Kooperatif Tipe Number Head Together 

Setiap tipe model pembelajaran memiliki tujuan pencapaian untuk 

dilaksanakan dalam proses proses kegiatan pembelajaran. Sebagaimana 

Ibrahim dkk, (2000: 18) mengemukakan tiga tujuan yang hendak dicapai 

dalam pembelajaran kooperatif dengan tipe NHT yaitu. 

a)   Hasil belajar akademik stuktural : Bertujuan untuk meningkatkan 

      kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik.  

b) Pengakuan adanya keragaman: Bertujuan agar siswa dapat 

menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai latar 

belakang. 

c) Pengembangan keterampilan : Bertujuan untuk mengembangkan 

keterampilan sosial siswa.    

Keterampilan yang dimaksud antara lain berbagi tugas, aktif 

bertanya, menghargai pendapat orang lain, mau menjelaskan ide atau 

pendapat, bekerja dalam kelompok dan sebagainya. 
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3. Langkah- langkah Pembelajaran Kooperatif Number Head Together 

NHT atau penomoran berpikir bersama adalah merupakan jenis 

pembelajaran kooperatif yang dirancang mempengaruhi pola interaksi 

siswa dan sebagai alternatif terhadap sumber struktur kelas tradisional. 

Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe NHT menurut  

Hamdayama (2015: 176-177) sebagai berikut. 

a. Persiapan 

Dalam tahap ini guru mempersiapkan rancangan pelajaran sesuai 

membuat Skenario Pembelajaran (SP), Lembar Kerja Siswa 

(LKS) yang sesuai  dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT. 

b. Pembentukan kelompok 

Dalam pembentukan ini kelompok di sesuaikan dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. Guru membagi para siswa 

menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 3-5 orang siswa. 

Guru memberikan nomor kepada setiap siswa dalam kelompok 

dan nama kelompok yang berbeda. 

c. Tiap kelompok harus memiliki buku paket atau buku panduan 

Dalam pembentukan kelompok, tiap kelompok harus memiliki 

buku paket atau panduan agar memudahkan siswa dalam 

menyelesaikan LKS atau masalah yang di berikan oleh guru. 

d. Diskusi kelompok. 

Dalam kerja kelompok, guru membagi LKS kepada setiap siswa 

sebagai bahan yang akan telah di pelajari.  

e. Memanggil nomor anggota atau pemberian jawaban. 

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

tiap kelompok dengan nomor yang sama mengangkat tangan dan 

menyiapkan jawaban kepada siswa di kelas. 

f. Memberi kesimpulan. 

Guru bersama siswa menyimpulkan jawaban akhir dari semua 

pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang disajikan. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti memilih langkah- 

langkah pembelajaran NHT menurut Hamdayama (2015: 176-177) 

penerapan model pembelajaran NHT adalah persiapan,  pembentukan 

kelompok, tiap kelompok memiliki buku paket atau buku panduan, diskusi 

kelompok, memanggil nomor anggota atau pemberian jawaban, memberi 

kesimpulan. Adapun indikator pada penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT adalah (1) siswa mampu mengemukakan ide-ide baru, 

(2) siswa mampu untuk meningkatkan semangat kerjasama, (3) siswa 
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mampu belajar secara berkelompok, (4) suasana belajar hidup dan 

menyenangkan. 

 

4. Kelebihan dan Kekurangan  Kooperatif Number Head Together 

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan, begitu 

juga dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT.  Menurut 

Hamdayama (2014: 177-178) kelebihan dan kelemahan dari model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

a. Kelebihan NHT Menggunakan model Pembelajaran Kooperatif 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 Pembelajaran 

Kooperatif 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 dan , 3) tidak semua mendapat 

giliran. 

Lebih lanjut Trianto (2011: 83) menyatakan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT memiliki kelebihan dan kelemahan 

sebagai berikut. 

Kelebihan model  pembelajaran kooperatif tipe NHT sebagai berikut. 

1. Setiap siswa menjadi siap semua. 

2. Dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh. 

3. Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai. 

4. Tidak ada siswa yang mendominasi dalam kelompok. 

Kelemahan model kooperatif tipe NHT sebagai berikut. 

1. Kemungkinan nomor yang dipanggil, dipanggil lagi oleh guru. 
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2. Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru 

Menurut Hamdani (2011: 90) mengemukakan bahwa kelebihan dan 

kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

a. Kelebihan model pembelajaran kooperatif 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 pembelajaran kooperatif tipe NHT, yaitu:  

1) Kemungkinan nomor yang dipanggil, dipanggil lagi oleh guru.  

2) Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

model pembelajaran kooperatiftipe numbered head together memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu siswa menjadi lebih aktif 

dalam pembelajaran. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak semua siswa 

mendapat kesempatan dipanggil nomornya oleh guru. 

 

C. Belajar dan Pembelajaran  

 

1. Pengertian Belajar 

Banyak ahli yang mengemukakan definisi belajar sebagai landasan 

dalam proses melaksanakan pendidikan. Menurut Hamdani (2011: 20) 

belajar merupakan suatu proses usaha yang di lakukan seseorang untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.  
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Winkel (dalam Susanto 2014: 4) belajar adalah suatu aktivitas 

mental yang berlangsung dalam interaksi aktif antara seseorang dengan 

lingkungan, dan menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan, dan sikap yang bersifat relatif konstan dan 

berbekas. Menurut Ali (dalam Nanang dan Cucu, 2010 : 5) dalam 

pengertian belajar maupun yang dirumuskan para ahli antara yang satu 

dengan yang lainnya terdapat perbedaan.  

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah proses penggunaan informasi yang berlangsung dalam interaksi 

aktif dengan lingkungannya dan mengalami perubahan. 

 

2.  Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan suatu proses menciptakan kondisi yang 

kondusif agar terjadi interaksi komunikasi saat pembelajaran antara guru, 

siswa, dan komponen pmbelajaran lainnya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Menurut Komalasari (2011: 3) menyatakan bahwa 

pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses 

membelajarkan subjek didik/pembelajaran yang direncanakan atau desain 

yang akan dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek 

didik/pembelajaran dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara 

efektif dan efisien.  

Surya (dalam Marsitoh 2007: 7) menjelaskan bahwa pembelajaran 

adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu 

perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari 

pengalaman individu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 
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Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Ruben (dalam Thobroni, 2015: 

17) berpendapat bahwa pembelajaran adalah pemerolehan suatu mata 

pelajaran atau pemerolehan suatu keterampilan melalui pelajaran, 

pengalaman, atau pengajaran. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah 

proses pembelajaran yang direncanakan atau didesain untuk mencapai 

tujuan yang efektif dan efisien agar dapat mendapatkan pengalaman. 

 

D. Pengertian Hasil Belajar 

 

Kegiatan akhir dalam proses pembelajaran adalah proses evaluasi yang 

bertujuan mengetahui hasil belajar yang telah diperoleh siswa. Menurut 

Susanto (2014: 5) hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada 

diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor 

sebagai hasil belajar dari kegiatan belajar. Sejalan dengan pendapat tersebut 

Nawawi (dalam Susanto, 2013: 5) menyatakan bahwa hasil belajar dapat 

diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi 

pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil 

belajar tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu.  

Menurut Agus (2014: 5) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-

nilai pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Bloom 

(dalam Sudjana 2011: 22) menerangkan bahwa hasil belajar mencangkup 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Terdapat enam tingkatan ranah 

kognitif, yaitu dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, 

dan penilaian. Pada ranah afektif, terdapat lima tingkat ranah yaitu, 

menerima, menanggapi, menilai, mengelola, dan menghayati, sedangkan pada 
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ranah psikomotor, terdapat empat tingkatan, yaitu peniruan, manipulasi, 

pengalamiahan, dan artikulasi. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Purwanto  (2008: 46) berpendapat 

hasil belajar adalah perubahan perilaku akibat belajar. Perubahan 

perilaku disebabkan karena dia mencapai penguasaan atas sejumlah 

bahan yang diberikan dalam proses belajar mengajar. Pencapaian itu 

didasarkan atas tujuan pengajaran yang diterapkan. Hasil itu dapat 

berupa perubahan dalam aspek kognitif, afektif,  maupun psikomotor. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, yang dimaksud hasil belajar 

adalah perubahan perilaku yang terjadi pada siswa, meliputi perilaku 

kemampuan dan keterampilan setelah, mengikuti pembelajaran di kelas. Hasil 

belajar dalam penelitian ini, difokuskan pada ranah kognitif pada jenjang 

pengetahuan, pemahaman dan penerapan. 

 

E. Pembelajaran IPS 

 

IPS merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang mengkaji segala 

aspek sosial yang ada dalam masyarakat. IPS merupakan mata pelajaran 

sosial yang sangat penting untuk diajarkan, dengan pembelajaran IPS maka 

siswa akan memiliki bekal untuk menghadapi kehidupan sosial dalam 

masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Susanto (2013: 139) yang 

mengungkapkan bahwa: 

IPS merupakan perpaduan antara ilmu sosial dan kehidupan manusia 

yang didalamnya mencakup antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, 

hukum, filsafat, ilmu politik, sosiologi, agama, dan psikologi. Dimana 

tujuan utamanya adalah membantu mengembangkan kemampuan dan 

wawasan siswa yang menyeluruh (komprehensif) tentang berbagai 

aspek ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan (humaniora). 

 

Lebih lanjut, Susanto (2014: 148) juga mengungkapkan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-

ilmu sosial dan humaniora, yaitu: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, 
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politik, hukum, dan budaya. Definisi tentang pendidikan IPS di antaranya 

dikemukakan oleh Soemantri (dalam Sapriya 2009: 11) bahwa pendidikan 

IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan 

humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan 

secara ilmiah dan pedagogis atau psikologis untuk tujuan pendidikan. IPS 

merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang diajarkan di sekolah dasar. 

Untuk jenjang sekolah dasar, Sapriya (2009: 194) mengungkapkan bahwa. 

Pengorganisasian materi mata pelajaran IPS menganut pendekatan  

terpadu (integrated), artinya materi pelajaran dikembangkan dan 

disusun tidak mengacu pada disiplin ilmu yang terpisah melainkan 

mengacu pada aspek kehidupan nyata (factual/real) peserta didik 

sesuai dengan karakteristik usia, tingkat perkembangan berpikir dan 

kebiasaan bersikap dan berperilakunya.  

  

Tujuan utama IPS sebagaimana tercantum dalam Standar Isi 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tingkat SD/MI adalah untuk 

mengarahkan siswa agar menjadi warga negara yang baik. Secara terperinci, 

mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 

berikut. 

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat 

dan lingkungannya  

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

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. 

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

kemanusiaan 

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi 

dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global.  
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Lebih lanjut, Susanto (2014: 148) juga mengungkapkan bahwa. Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan intergrasi dari berbagai cabang ilmu-

ilmu sosial dan humaniora, yaitu: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, 

politik, hukum, dan budaya. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran IPS adalah suatu proses pembelajaran yang dilaksanakan 

dengan tujuan membekali siswa untuk hidup dalam masyarakat nantinya. 

Proses pembelajaran IPS dilaksanakan secara terpadu dan menyangkut aspek-

aspek sosial dalam masyarakat. 

 

F. Penelitian yang Relevan 

Berikut ini hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan.  

1. Hasil Penelitian Nikmah 

Nikmah (2012) dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe NHT (Numbered Head Together) terhadap Hasil Belajar 

Siswa pada Mata Pelajaran IPS Kelas IV SD Negeri Panembahan 

Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran 

Kooperatif Tipe NHT (Numbered Head Together) memiliki pengaruh 

terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPS dalam pokok bahasan 

kenampakan alam pada siswa kelas IV SD Negeri Panembahan 

Yogyakarta. Ditunjukkan dengan adanya peninggkatan nilai rata-rata kelas 

yaitu pada pretest eksperimen 1 (kondisi awal) nilai rata-ratanya yaitu 

46,56, pada hasil postest eksperimen 1 nilai rata-ratanya 51,39.  
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Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. Kesamaan tersebut yaitu penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. Namun penelitian ini memiliki 

perbedaan yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Choirun, dalam 

penelitiannya dilakukan 8 kali pengujian pada hasil belajar  Sedangkan 

dalam penelitian ini peneliti melakukan 1 kali pengujian pada hasil belajar.  

2. Hasil Penelitian Hasanah 

 Hasanah (2012) dengan judul Peningkatan Aktivitas dan Hasil 

Belajar IPS Siswa  kelas V SD Negeri 05 Metro Selatan Dengan  

Menerapkan Model Cooperative Learning  tipe Numbered Head Together 

(NHT) Tahun Pelajaran  2012/2013   Pembelajaran dengan menerapkan 

model cooperative learning tipe number head together dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. Hal ini dibuktikan bahwa rata-rata hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Pada siklus I nilai rata-rata 

hasil belajar siswa adalah 58,54. Kemudian meningkat sebesar 9,84 

menjadi 68,38 di siklus 101 Selanjutnya pada siklus III nilai rata-rata hasil 

belajar siswa adalah 76,77, nilai ini mengalami peningkatan sebesar 8,39 

dari nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus II. Persentase ketuntasan 

hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 51,61%, kemudian meningkat 

12,90% menjadi 64,51% pada siklus II, selanjutnya persentase ketuntasan 

hasil belajar siswa mengalami peningkatan kembali sebesar 16,13% 

menjadi 80,64% pada siklus III.   

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada model 

pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran kooperatif tipe 



28 
 

Number Head Together, dan populasi yang digunakan yaitu siswa kelas V. 

Perbedaannya yaitu penelitian Soviatun Hasanah penelitian tindakan kelas, 

sedangkan pada penelitian ini adalah eksperimen. Alat pengumpul data 

yang dikembangkan oleh peneliti berupa tes dan lembar observasi yang 

meliputi IPKG dan angket. Sedangkan alat pengumpul data yang 

digunakan Soviatun Hasanah berupa tes dan  lembar observasi berupa 

IPKG. Tempat penelitian yang dilakukan Soviatun adalah di SD 5 Metro 

Selatan, sedang tempat penelitian ini akan dilakukan di SD Negeri 6 Metro 

Barat. 

 

G. Kerangka Pikir 

 

Kerangka pikir merupakan kesimpulan untuk mengetahui adanya 

hubungan antara variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Menurut 

Sugiyono (2010:  91) kerangka pikir merupakan model konseptual tentang 

bagaiamana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah penting. Seperti yang telah diungkapkan peneliti mempunyai 

keyakinan bahwa variabel bebas berkaitan dengan variabel terikat. 

Penggunaan model pembelajaran konvensional seperti ceramah adalah model 

pembelajaran yang masih berpusat kepada guru sebagai sumber informasi 

utama dan kurang melibatkan siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. 

Hal ini akan mengakibatkan siswa kurang aktif dan cenderung merasa bosan.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah 

penggunaan model pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif adalah 

salah satu model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam 
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proses pembelajaran. Siswa belajar bersama dalam kelompok dan berdiskusi 

bersama untuk mempelajari materi pembelajaran.  

Dengan demikian, siswa lebih mudah mengingat dan memahami apa 

yang pelajari serta berdampak pada hasil belajar siswa. Model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT adalah model pembelajaran yang memberikan 

pengalaman belajar langsung kepada siswa. Siswa bekerja dalam kelompok 

dan saling berdiskusi untuk memahami materi pelajaran. Dalam pembelajaran 

ini siswa diberi nomor untuk masing-masing anggota, dan apabila salah satu 

nomor dipanggil oleh guru, maka nomor tersebut akan mewakili jawaban dari 

kelompoknya untuk melaporkan hasil pekerjaan mereka. Dengan demikian, 

siswa dapat memupuk rasa kerja sama dan saling membantu antar anggota 

kelompok.  

Berdasarkan uraian di atas, kerangka pikir dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini. 

       

 

Gambar 2.1 Kerangka konsep variabel 

Keterangan: 

X  = Model Pembelajaran Kooperatif Number Head Togetrher 

Y  = Hasil belajar IPS siswa 

  = Pengaruh 

 

Berdasarkan gambar 2.1. alur kerangka pikir dapat dideskripsikan 

bahwa model pembelajaran kooperatif yang dilakukan saat proses 

pembelajaran berlangsung dapat membuat siswa lebih menguasai dan 

menghayati materi pelajaran karena gaya mengajar guru menuntut siswa 

 X  Y 
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belajar aktif dan disesuaikan dengan mata pelajaran IPS. Dengan proses 

pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar aktif dan sesuai dengan mata 

pelajaran yang dipelajari, memungkinkan terjadi peningkatan hasil belajar 

siswa. 

 

H. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Setelah penulis mengemukakan landasan teori dan kerangka pikir, 

Sugiyono (2013 :96). Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir di atas, 

maka hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan dari model pembelajaran kooperatif tipe NHT terhadap hasil 

belajar IPS  pada Siswa Kelas V SD Negeri 6 Metro Barat Kota Metro Tahun 

Pelajaran 2015/2016. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A.  Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian adalah suatu cara untuk melakukan pengamatan 

dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang 

disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan 

menyimpulkan data-data. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian 

eksperimen. Objek penelitian adalah hubungan model pembelajaran 

kooperatif (X) terhadap hasil belajar siswa (Y). 

Penelitian ini menggunakan desain non-equivalent control group 

design. Desain ini menggunakan 2 kelompok, yaitu kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. Kelas eksperimen adalah kelas yang mendapat perlakuan berupa 

penerapan model pembelajaran kooperatif sedangkan kelompok kontrol 

adalah kelompok pengendali yaitu kelas yang tidak mendapat perlakuan. Pada 

desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih 

secara random. Menurut Sugiyono (2013: 116) bahwa non-equivalent control 

group design digambarkan sebagai berikut. 
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O1   X O2 

O3  O4  

 

 

     Gambar 3.1 Desain Eksperimen 

Keterangan:  O1 = nilai pretest kelompok yang diberi perlakuan (eksperimen) 

O2 = nilai posttest  kelompok yang diberi perlakuan (eksperimen) 

O3 = nilai pretest kelompok yang tidak diberi perlakuan (kontrol) 

O4 = nilai posttest kelompok yang tidak diberi perlakuan (kontrol) 

X  = perlakuan model kooperatif learning tipe NHT 

 

Setelah diketahui tes awal dan tes akhir maka dihitung selisihnya yaitu: 

O2 – O1  = Y1 

O4 – O3  = Y2 

Keterangan: 

Y1 = Hasil belajar siswa yang mendapat perlakuan model Kooperatif Learning 

Tipe NHT 

Y2 = Hasil belajar siswa tanpa perlakuan 

Kemudian gain score tersebut dianalisis menggunakan ttest  

 

B.  Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN 6 Metro Barat yang merupakan 

salah satu instansi SD yang menerapkan KTSP. 

 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian diawali dengan kegiatan pengamatan pada bulan 

Desember Tahun 2015. Pembuatan instrumen dilaksanakan pada bulan 

Februari dengan tujuan dilaksanakan pada pembelajaran semester genap 

2015/2016.  Pelaksanaan pengumpulan data pada bulan Februari sampai 

dengan Maret 2016. Pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut 

ini. 
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Tabel 3.1 Jadwal pelaksanaan penelitian 

 

No Waktu pelaksanaan Kegiatan Kelompok 

1 
Tanggal 27 

Desember 2015 
Pengamatan - 

2 
Tanggal 24 Februari 

2016 
Pengujian Instrumen Responden 

 3 

 

 

 

 

 

Tanggal 4 Maret dan 

7 Maret 2016 

 

 

Tanggal 4 Maret dan 

11 Maret 2016 

Pretest- Treatment- 

Posttest 

 

 

Pretest- Non 

Treatment- Posttest 

Kelas Eksperimen 

(V A) 

 

 

Kelas Kontrol  

(V B) 

 

 

C.  Variabel Penelitian  

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal  tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut 

Sugiyono (2014: 38) dalam penelitian ini ada dua macam variabel penelitian 

yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

1) Variabel Bebas (Independen) 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, 

antecndent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. 

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat) menurut Sugiyono (2014: 39). Dalam penelitian ini menjadi 

variabel bebas yaitu model Pembelajaran Kooperatif tipe NHT (X). 
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2) Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel dependen, Sering disebut juga variabel output, kriteria, 

konsekuen. Sedangkan Dalam bahasa Indonesia sering disebut juga 

sebagai variabel  terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas 

(Sugiyono, 2014: 39). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

terikat yaitu hasil belajar siswa (Y).  

 

D.  Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang didasarkan 

pada sifat-sifat yang didefinisikan dan diamati. Untuk memberikan 

penjelasan mengenai variabel-variabel yang dipilih dalam penelitian, 

berikut ini akan diberikan definisi operasional variabel penelitian sebagai 

berikut. 

1) Variabel X 

Model pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan salah satu jenis 

model pembelajaran kooperatif di mana dalam proses pembelajaran di 

kelas, siswa dikelompokkan dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4-

5 orang, kemudian masing-masing siswa diberi nomor yang berbeda. 

Dalam kelompok tersebut, siswa diberi tugas untuk dikerjakan 

bersama-sama dan setiap anggota dalam satu kelompok harus saling 

memberi gagasan/ide serta mengetahui jawaban untuk tugas yang 

telah diberikan. Setelah itu, guru memanggil salah satu nomor dalam 

kelompok, dan siswa yang dipanggil melaporkan hasil kerja 
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kelompok, begitu pula nomor seterusnya. Untuk mengetahui besarnya 

unsur pembelajaran dilakukan pengukuran melalui angket dengan 

indikator : Adapun indikator pada penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT adalah (1) mampu mengemukakan ide-ide baru, 

(2) mampu untuk meningkatkan semangat kerjasama, (3) mampu 

belajar secara berkelompok, (4) suasana belajar hidup dan 

menyenangkan. Angket dibuat dengan menggunakan skala Likert 

dengan gradasi dari positif sampai negatif. Angket disusun dalam 

bentuk pilihan yang terdiri dari pernyataan, masing-masing 

pertanyaan memiliki 5 (lima) alternatif jawaban dengan skor yang 

berbeda. Pilihlah jawaban dari setiap instrumen angket terdiri dari 

selalu (S) dengan skor 5, sering (SR) dengan skor 4, kadang-kadang 

(K) dengan skor 3, jarang (J) dengan skor 2, tidak pernah (TP) dengan 

skor 1.  

2) Variabel Y 

Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh dari proses belajar. Untuk 

mengetahui hasil dari proses belajar tersebut dilakukanlah evaluasi. 

Hasil belajar pada penelitian dilihat dari nilai atau skor yang didapat 

siswa setelah mengerjakan tes. Tes yang diberikan merupakan tes 

formatif dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 20 item. Setiap 

jawaban benar memiliki skor 1 dan jawaban salah memiliki skor 0. 

Siswa dikatakan berhasil apabila siswa telah mencapai nilai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 70. 

 

 



36 
 

E.  Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi  dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 6 

Metro Barat yang berjumlah 52 siswa yang terbagi dalam dua kelas. 

Menurut Kasmadi dan Nia (2014: 65) populasi adalah seluruh data yang 

menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup, dan waktu yang 

sudah ditentukan. Sugiyono (2010: 117) menyatakan bahwa populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari: objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristis tertentu yang di tetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Rincian populasi dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 3.2 Jumlah siswa kelas V SD Negeri 6 Metro Barat tahun 

pelajaran 2015/2016. 

No Kelas Jumlah siswa 

1 Kelas Eksperimen (VA) 26 siswa 

2 Kelas Kontrol       (VB ) 26 siswa 

 Total 52 siswa 

 

2.  Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh poplasi. Menurut Sugiyono (2010: 118) sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik 

pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Sampling Purposive yaitu 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini 

biasanya dilakukan karena tujuan tetentu. Sampel dalam penelitian ini 

adalah dua kelas siswa di SDN 6 Metro Barat dengan melihat 

pertimbangan dari jumlah rata-rata hasil belajar ulangan semester tahun 
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pelajaran 2015/2016 yaitu kelas VA (26 siswa) dan VB (26 siswa) yang 

memiliki nilai rata-rata yang relatif sama. 

 

F.  Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti 

dalam mengumpulkan data. Pada penelitian ini, data yang berkaitan 

dengan penelitian dikumpulkan melalui data teknik, yaitu teknik non-tes 

dan tes. 

a) Teknik non-tes 

Teknik non-tes digunakan untuk mengukur data kualitatif pada 

skala kinerja guru, pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

non-tes berupa observasi. Melalui observasi diharapkan peneliti dapat 

memperoleh data sesuai yang diharapkan. 

b) Teknik tes  

Tes adalah instrumen atau alat untuk mengumpulkan data tentang 

kemampuan subjek penelitian dengan cara pengukuran. Teknik ini 

untuk mengukur kemampuan hasil belajar (kognitif) subjek penelitian 

dalam menguasai materi pelajaran IPS. 

 

2. Alat Pengumpulan Data 

a) Lembar Observasi 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan lembar observasi 

Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG) dan angket. Lembar IPKG 

bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan dan 
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keberhasilan guru dalam menerapkan model pembelajaran NHT 

sedangkan angket digunakan untuk mendapatkan data dalam penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

Tabel 3.3 Kisi-kisi hasil belajar IPS 
Standar 

Kompetensi 

Kompentensi 

Dasar 

Indikator Pokok Bahasan  Nomor 

Soal 

2.Menghargai 

peranan 

tokoh 

pejuang dan 

masyarakat 

dalam 

mempersiap

-kan dan 

kemerde-

kaan 

Indonesia. 

2.2.Menghar-

gai jasa dan 

peranan 

tokoh 

perjuang-an 

dalam 

mempersi-

apkan 

kemerdeka-

an 

Indonesia. 

 

 

1. Menjelaskan 

perumusan dasar 

negara. 

 

 

 

2. Mendeskipsikan 

jasa dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

 

 

 

 

3. Mendeskipsikan 

peranan tokoh 

pejuang dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

 

 

4. Menyebutkan 

tokoh-tokoh 

PPKI. 

 

5. Menunjukan  

sikap 

menghargai jasa 

para tokoh 

dalam 

mempersiapakan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

 

1. Perumusan 

dasar negara. 

 

 

 

 

2. Jasa peranan 

tokoh pejuang 

dalam 

mempersiap-

kan 

kemerdekaan 

Indonesia. 

 

 

3. Pembentukan  

tokoh-tokoh 

PPKI 

 

 

 

 

 

4. Sikap 

menghargai 

jasa tokoh 

pejuang dalam 

mempersiap-

kan 

kemerdekaan. 

 

 

 

 

5, 7, 

9, 10, 

12, 

17,18, 

20. 

 

1,2, 11 

, 4, 14, 

21,13.

15. 

 

 

 

 

6, 8, 

16, 19, 

22, 

23,3. 

 

 

 

24, 25, 

26, 27, 

28, 

29,30. 

 

 

b) Test 

Test yang digunakan untuk mendapatkan data kuantitatif berupa 

hasil belajar koginitif siswa. Test diberikan kepada kedua kelas yaitu 
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kelas kontrol dan kelas eksperimen masing-masing sebanyak dua kali 

pre-test dan post-test. Instrumen tes yang telah tersusun, kemudian 

diujicobakan kepada kelas bukan menjadi subjek penelitian. Uji coba 

instrumen tes dilakukan untuk mendapatkan pesyaratan soal posttest 

dan prettest yaitu validitas dan realibilitas. Uji coba instrumen tes 

dilakukan di kelas V SD Negeri 6 Metro Barat Kota Metro. 

Tabel 3.4 Kisi-kisi penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Number Head  Together 

 

Variabel 

Penelitian 

Indikator No. Item 

Soal 

Jumlah 

Penerapan 

model  

kooperatif tipe 

Number Head 

together. 

 

 

1. Mampu 

mengemukakan ide-

ide baru. 

 

2. Mampu 

meningkatkan 

semangat kerjasama. 

 

3. Mampu belajar 

secara berkelompok. 

 

4. Suasana belajar 

menarik dan 

menyenangkan. 

1,2,3,4,5 

 

 

 

6,7,8,9,10 

 

   

    

11,12,13,14,

15 

 

 

16,17,18,19,

20 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

Jumlah Item Pertanyaan 20 20 

 

3. Instrumen Tes 

Dalam penelitian pendidikan, tes sering digunakan sebagai alat untuk 

mengukur kemampuan, baik kemampuan dalam bidang kognitif, apektif, 

maupun psikomotor dan data yang diperoleh berupa angka sehingga tes 

menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Menurut Sanjaya (2013: 251), instrumen tes adalah alat untuk 

mengumpulkan data tentang kemampuan subjek penelitian dengan cara 



40 
 

pengukuran. Kemampuan subjek penelitian dalam menguasai materi 

pelajaran tertentu, digunakan tes tertulis tentang materi pelajaran tersebut; 

untuk mengukur kemampuan subjek penelitian dalam menggunakan alat 

tertentu. Maka digunakan tes keterampilan menggunakan alat tersebut, dan 

sebagainya. 

Ada dua jenis tes yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu tes 

standar yaitu tes yang memenuhi kreteria-kreteria tertentu seperti kreteria 

reliabilitas dan validilitas, dan tes non standar yaitu tes yang tidak diukur 

tingkat reliabilitas dan validitas. 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data hasil belajar ranah 

kognitif. Bentuk tes yang diberikan berupa soal pilihan jamak. Setiap 

jawaban benar memiliki skor 1 dan jawaban salah memiliki skor 0. 

 

4.  Uji Coba Instrumen Tes  

Setelah instrumen tersusun kemudian diuji cobakan kepada kelas 

yang bukan menjadi subjek penelitian. Tes ini dilakukan untuk 

mendapatkan pesyaratan tes yaitu validitas dan reliabilitas. Tes uji ini di 

lakukan pada kelas V SDN 6 Metro Barat Kota Metro. 

 

5. Uji Prasyarat Instrumen Tes 

Setelah diadakan uji coba instrumen, selanjutnya menganalisis hasil 

uji coba instrumen. Uji coba tersebut meliputi validitas dan reliabilitas. 

a) Validitas  

Menurut Sugiyono (2010: 363) validitas merupakan derajat 

ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya 
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yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan validitas 

isi (content validity) yaitu validitas yang didasarkan butir-butir item tes, 

yang sesuai dengan kurikulum dan dikonsultasikan dengan pembimbing. 

Validitas isi berguna untuk menunjukkan sejauh mana instrumen tersebut 

mencerminkan isi yang dikehendaki. Penelitian ini, uji validitas 

instrumen dilakukan oleh validator yaitu guru mata pelajaran IPS.  

Berdasarkan validitas, akan diketahui layak atau tidaknya 

instrumen tersebut untuk pengumpulan data. Setelah instrumen 

dinyatakan valid oleh validator, maka instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar. Sementara itu, 

Sanjaya (2015: 254) adalah tingkat kesahihan dari suatu tes yang 

dikembangkan untuk mengungkapkan apa yang hendak diukur (X). 

Sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut dapat dikatakan 

valid apabila tes tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur. 

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi, karena 

instrumen yang dikembangkan memuat materi yang hendak diukur. Agar 

instrumen memiliki validitas isi maka dapat menyusun kisi-kisi 

instrumen terlebih dahulu sebelum instrumen itu sendiri dikembangkan. 

Kisi- kisi tersebut dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan instrumen 

tes sesuai dengan materi yang ingin ukur. Untuk mengukur tingkat 

validitas soal digunakan soal, digunakan rumus Mengukur tingkat 

validitas soal pada tes objektif digunakan teknik korelasi point biserial, 

dimana angka indeks korelasi diberi lambang rpbi dengan rumus sebagai 

berikut: 
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Korelasi: rpbi = 
𝐌𝐩−𝐌𝐭

𝐒𝐃𝐭
  √ 

 𝐩 

 𝐪 
  

 Keterangan: 

rpbi = koefisien korelasi point biserial yang melambangkan  

kekuatan korelasi antara variabel I dengan variabel II, 

yang dalam hal ini dianggap sebagai koefisien validitas 

item. 

Mp = skor rata-rata hitung yang dimiliki oleh testee, untuk butir  

item yang bersangkutan telah dijawab dengan betul. 

Mt = skor rata-rata dari skor total. 

SDt = standar deviasi dari skor total. 

p = proporsi testee yang menjawab betul terhadap butir item  

yang sedang diuji validitas itemnya. 

q = proporsi testee yang menjawab salah terhadap butir item  

yang sedang diuji validitasnya. 

(Sumber: Sudijono, 2013: 185). 

Tabel 3.5 Interpretasi koefisien korelasi nilai r. 

Besar koefisien korelasi Interpretasi 

0,80 – 1,00 Sangat kuat 

0,60 – 0,79 Kuat 

0,40 – 0,59 Sedang 

0,20 – 0,39 Rendah 

0,00 – 0,19 Sangat rendah 

(Sumber: Adopsi dari Sugiyono, 2014: 257) 

Kriteria pengujian apabila rhitung > rtabel dengan α= 0,05, maka 

alat ukur tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila rhitung < 

rtabel, maka alat ukur tersebut tidak valid. 
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b) Reliabilitas 

Menurut Yusuf (2014: 242) mengemukakan bahwa yang dimaksud 

dengan realibilitas merupakan konsisten atau kestabilitas skor suatu 

instrumen peneliti terhadap individu yang sama, dan diberikan dalam 

waktu yang berbeda. 

1. Reliabiltas Soal Tes 

Dalam penelitian ini n penguji reabilitas instrumen menggunakan 

jenis internal consistency yang dilakukan dengan cara mencobakan 

instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianilisis dengan 

teknik belah dua dan KR 21. Untuk menghitung reabilitas maka 

digunakan rumus KR 20 (Kuder Richardson) sebagai berikut 

Sugiyono (2010: 186). 

ri = 
𝐾

𝐾 − 1
 {

𝑆𝑡2 − ∑𝑝𝑖𝑞𝑖

𝑆𝑡2
} 

Keterangan : 

K : Jumlah item dalam Instrumen 

pi : Proporsi banyaknya subyek yang menjawab pada   item 1 

qi : 1 - pi 

 s
2

𝑡
 : Varian total 

 

 

2. Reliabilitas Angket 

Teknik atau rumus ini digunakan untuk menentukan apakah suatu 

instrumen penelitian reliabel atau tidak, bila jawaban yang diberikan 

responden berbentuk skala seperti 1 – 3, dan 1–5, serta 1–7 atau 

jawaban responden yang menginterpretasikan penilaian sikap (Siregar, 

2013: 57). Dalam penelitian ini, rumus alpha digunakan untuk 

mengukur reliabilitas angket dengan bantuan program Microsoft 
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Office Excel 2013. Tahapan perhitungan reliabilitas dengan 

menggunakan teknik Alpha menurut Siregar (2013: 57) yaitu. 

a. Menentukan nilai varians setiap butir pertanyaan 

𝜎𝑖
2 =

∑𝑋𝑖
2 − (

∑𝑋𝑖

𝑛
)

2

𝑛
 

b. Menentukan nilai varians total 

𝜎2 =
∑ 𝑋2 − (

∑ 𝑋

𝑛
)

2

𝑛
 

c. Menentukan reliabilitas instrumen 

 𝑟11 = (
𝑘

𝑘−1
) (1 −

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ) 

Dimana: 

N  = Jumlah sampel 

Xi  = Jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan 

X = Total jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan 

2
t  = Varians total 

2
b = Jumlah varians butir 

K  = Jumlah butir pertanyaan 

r11  = Koefisien reliabilitas instrument 

 

Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliable dengan 

menggunakan teknik ini, bila koefisien korelasi (r11) > 0,6 (Siregar, 

2013: 57). Dari butir pertanyaan angket yang valid, dicari reliabilitas 

angket menggunakan rumus koefisien alpha dengan bantuan 

program microsoft office excel 2010. Dalam penelitian ini digunakan 

program MS. Exel 2013. Kriteria tingkat realibilitas adalah sebagai 

berikut. 
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Tabel 3.6 Kriteria tingkat reliabilitas 

No Koefisien Reliabilitas Tingkat Reliabilitas 

1 0,8-1 Sangat Kuat 

2 0,6-0,79 Kuat 

3 0,4-0,59 Sedang 

4 0,2-0,39 Rendah 

5 0-0,19 Sangat Rendah 

Sumber. Arikunto (2006: 276) 

 

 

c) Hasil Uji Coba Instrumen 

1) Uji coba soal tes kognitif 

Pelaksanaan uji coba instrumen soal tes kognitif pilihan ganda 

dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2016 pada kelas VC SD 

Negeri 6 Metro Barat.  Jumlah soal tes kognitif yang diujicobakan 

sebanyak 30 butir soal, dengan responden 26 orang siswa. Setelah 

dilakukan uji coba soal, kemudian menganalisis validitas butir soal 

menggunakan rumus point biserial dengan bantuan program 

microsoft office excel 2013 (lampiran 21). Berdasarkan hasil tersebut 

diperoleh jumlah soal yang valid sebanyak 18 butir soal dan 12 butir 

soal dinyatakan drop atau tidak valid. Peneliti bekerjasama dengan 

teman sejawat kemudian menganalisis butir soal yang valid tersebut 

dengan mempertimbangkan penyesuaian indikator pencapaian 

kompetensi, tingkat kesukaran soal, waktu pembelajaran dan 

relevans soal dengan bahan ajar. Berdasarkan analisis tersebut 

didapat 16 butir soal alasanya yang digunakan untuk soal pretest dan 

posttest. Berikut ini data lengkap hasil analisis validitas butir soal tes 

kognitif. 
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Tabel 3.7 Hasil analisis validitas butir soal tes kognitif 

Nomor soal Nilai 

Validitas 
Kriteria 

Nomor soal Nilai 

Validitas 
Kriteria 

Lama Baru Lama Baru 

1  -0 Tidak 16 9 0,52 Valid 

2 1 0,52 Valid 17 10 0,6 Valid 

3 2 0,47 Valid 18  -0,1 
Tidak 
Valid 

4  -0,4 
Tidak 

valid 
19 11 0,41 Valid 

5 3 0,52 Valid 20 12 0,58 Valid 

6 4 0,41 Valid 21  0,34 
Tidak 
valid 

7  -0,1 
Tidak 

valid 
22  0,34 

Tidak  

valid 

8 5 0,41 Valid 23  0,38 
Tidak 
Valid 

9  0,32 
Tidak 

Valid 
24 13 0,58 Valid 

10 6 0,52 Valid 25 14 0,41 Valid 

11  0,56 Valid 26 15 0,61 Valid 

12 7 0,45 Valid 27 16 0,62 Valid 

13   0,1 
Tidak 

valid 
  28      0,08 

Tidak 

Valid 

14 8 0,6 Valid   29      0,5 Valid 

15  0,15 
Tidak 

valid 
  30     0,09 

Tidak  

Valid 

  

Soal yang valid kemudian dihitung reliabilitasnya menggunakan 

rumus KR20 dengan bantuan program microsoft office excel 2013. 

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh hasil rhitung = 0,8367 

(lampiran 21). Kemudian harga tersebut dibandingkan dengan 

koefisien reliabilitas dari Arikunto dan diperoleh kesimpulan bahwa 

soal tes tersebut mempunyai kriteria reliabilitas kuat sehingga soal 

tersebut dapat digunakan dalam penelitian ini. 

 

2) Uji coba instrumen angket  

Pelaksanaan uji coba instrumen angket pada tanggal 27 

Februari 2016 di kelas VC SD Negeri 6 Metro Barat, dengan 

responden sebanyak 26 siswa. Berdasarkan hasil perhitungan 

(lampiran 24 halaman 124), dari 20 butir angket yang diujicobakan 

kepada siswa kelas VC SD Negeri 6 Metro Barat, terdapat 11 butir 
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angket yang valid dengan nilai r di atas 0,388. Reliabilitas angket 

berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus Alpha 

Cronbach dengan bantuan SPSS versi 20.0 for windows  adalah 

0,638 (lampiran 25). Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan 

reliabel dengan menggunakan teknik ini, bila koefisien korelasi r11 > 

0,6 (Siregar, 2013: 57). Nilai 0,638 > 0,6 artinya angket tersebut 

reliabel. Berdasarkan tabel koefisien tingkat reliabilitas, tingkat 

reliabilitas angket dalam penelitian ini termasuk kategori kuat. 

 

G. Analisis Data Hasil Belajar dan IPKG 

a. Analisis Data IPKG 

Rubrik penskoran kegiatan mengajar guru sangat dibutuhkan untuk 

memudahkan observer dalam memberikan penilaian terhadap kinerja guru 

saat mengajar. 

Tabel 3.8 Rubrik penskoran kegiatan mengajar guru 

 

 

 

 

 

(Sumber: Poerwanti, 2008: 7.8) 

 

 

 

Skor Nilai Mutu Indikator  

5 Sangat baik Aspek yang diamati: dilaksanakan oleh guru dengan sangat 

baik, guru melakukannya dengan sempurna, dan guru terlihat 

professional. 

4 Baik Aspek yang diamati: dilaksanakan oleh guru dengan baik, guru 

melakukannya tanpa kesalahan, dan guru tampak menguasai. 

3 Cukup Aspek yang diamati: dilaksanakan oleh guru dengan cukup 

baik, guru melakukan dengan sedikit kesalahan, dan guru 

tampak cukup menguasai. 

2 Kurang Aspek yang diamati: dilaksanakan oleh guru, melakukannya 

dengan banyak kesalahan, dan guru tampak kurang menguasai. 

1 Sangat kurang  Aspek yang diamati: tidak dilaksanakan oleh guru. 
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Tabel 3.9 Keberhasilan guru dalam menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together. 

Rentang Nilai Kategori 

81-100 Sangat Baik 

61-80 Baik 

41-60 Cukup Baik 

21-40 Kurang Baik 

0-20 Sangat Baik 

(Sumber : Adaptasi dari Arikunto, 2007: 44) 

Nilai kinerja guru mengajar berdasarkan perolehan nilai dicari 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

N = 
𝑅

𝑆𝑀
 x 100 

Keterangan:   

N = nilai yang dicari atau yang diharapkan 

R     = skor mentah yang diperoleh 

SM  = skor maksimum yang ditentukan 

100 = bilangan tetap 

(Sumber: Purwanto, 2008: 102) 

 

b. Sikap (Kognitif) 

Hasil belajar siswa secara individu: 

NA = 
𝑆𝑃

𝑆𝑀
 𝑋 100 

Keterangan: 

NA = nilai akhir 

SP   = skor perolehan 

SM = skor maksimal 

100 = bilangan tetap 

(Adaptasi dari Kunandar, 2013: 126) 

Menghitung rata-rata seluruh siswa 

Mx= 
∑ 𝐱

𝐧
 

Keterangan:  

M x  = rerata nilai belajar siswa  

∑ x = jumlah seluruh hasil belajar 

n   = banyaknya skor 
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H. Uji Persyaratan Analisis Data 

Setelah melakukan perlakuan terhadap kelas eksperimen dan kelas 

kontrol maka diperoleh data berupa hasil pretest, post test dan peningkatan 

pengetahuan (N-Gain). Untuk mengetahui peningkatan pengetahuan, menurut 

Meltzer dalam Khasanah (2014 : 39) dapat digunakan rumus sebagai berikut. 

G = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡−𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

Skor maksimum−Skor Pretest
 

Dengan kategori sebagai berikut. 

Tinggi : 0,7 ≤ N-gain ≤ 1 

Sedang : 0,3 ≤ N-gain ≤ 0,7 

Rendah : N-gain < 0,3 

(sumber : Meltzer dalam Khasanah, 2014: 39) 

 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data 

sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ada beberapa cara 

yang digunakan untuk menguji normalitas data, antara lain dengan kertas 

peluang normal. Uji Chi Kuadrat, uji Liliefors, dengan teknik 

Kolmogorov-Smirnov, dan SPSS. 

Dalam penelitian ini, pengujian normalitas data menggunakan 

program SPPS 2013. Uji normalitas dengan menggunakan bantuan paket 

program SPSS menghasilkan 4 jenis keluaran yaitu processing sumary, 

descriptives, test of normality, dan Q-Q plots. Keluaran yang dihasilkan 

dari proses penghitungan ialah test of normality.  
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b. Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa 

kedua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang 

memiliki variasi sama. Uji homogenitas dalam penelitian ini 

menggunakan program SPSS 20.0. Untuk keperluan peneliti hanya 

keluaran test of homogenity of Varience yang digunakan, sementara 

keluaran data yang lain tidk digunakan. Selanjutnya data keluaran 

tersebut ditafsirkan dengan memilih salah satu statistik, yaitu yang 

didasarkan pada rata-rata (based of mean). Hipotesis yang diuji adalah: 

H0 : variansi pada tiap kelompok sama (homogen) 

H1  : variansi pada tiap kelompok tidak sama (tidak homogen) 

Untuk menetapkan homogenitas digunakan pedoman sebagai 

berikut. 

a. Tetapkan taraf signifikansi uji, α = 0,05 

b. Bandingkan p dengan taraf signifikansi yang diperoleh 

c. Jika signifikansi yang diperoleh > α, maka variansi setiap 

sampel sama (homogen) 

d. Jika variansi yang diperoleh < α, maka varinsi setiap sampel 

tidak sama (tidak homogen). Tabel f Terlampir pada lampiran 

32.   

 

I. Pengujian Hipotesis  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Student’t karena 

peneliti akan membuktikan apakah terdapat perbedaan yang berarti antara 

H0 dan H1. Adapun pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 
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indepent sample test dalam program SPSS. Pada analisis dengan 

menggunakan SPSS agak sedikit berbeda dengan perhitungan manual, 

pada perhitungan dengan SPSS yang dilihat adalah nilai p (probabilitas) 

yang ditunjukkan oleh nilai sig = (2-tailed). Dengan aturan keputusan, jika 

nilai sig>0,05, maka H0 diterima, sebaliknya jika nilai sig < 0,05 maka H0 

ditolak. Tabel t Terlampir pada lampiran 33.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Terdapat pengaruh yang signifikan dalam penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Number Head Together terhadap hasil belajar IPS. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0.005. Jika dibandingkan 

dengan ketetapan α = 0,050,  maka nilai 0,005 < 0,050. 

2. Terdapat pengaruh yang positif dalam penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Number Head Together terhadap hasil belajar IPS. Hal ini 

dibuktikan dengan perbedaan nilai rata-rata posttest dan N-Gain siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Nilai rata-rata posttest pada kelas eksperimen 

adalah sebesar 74,52 dengan ketuntasan klasikal sebesar 73,08% dimana 

nilai ini lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol yaitu sebesar 65,86 dengan 

ketuntasan klasikal sebesar 53,84%. Nilai rata-rata N-Gain kognitif kelas 

eksperimen yaitu sebesar 0,56 dimana nilai ini lebih tinggi dibandingkan 

kelas kontrol yaitu sebesar 0,40, dengan selisih 0,16. 

 

 



69 

 

B. Saran 

 

Ada beberapa saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti, antara lain: 

1. Bagi Siswa 

Siswa diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, 

serta mengambil pelajaran dari setiap kegiatan yang dilakukan. Menjadi 

siswa yang percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya. Karena 

berdasarkan hasil penelitian, peran aktif siswa dalam pembelajaran dapat 

meningkatkan hasil belajar. 

2. Bagi Guru 

Sebaiknya guru diharapkan lebih baik dalam menerapkan dan menggunakan 

model pembelajaran yang, menarik dan melibatkan siswa. Model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat dipakai sebagai alternatif dalam 

memberikan variasi dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil 

penelitian penerapan model Kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan hasil 

belajar. 

3. Bagi Sekolah 

Sekolah, penyediaan fasilitas penunjang yang mampu mendukung usaha 

pelaksanaan pembelajaran yang menarik, dan melibatkan siswa. Serta 

hendaknya selalu mendukung dan memotivasi guru untuk lebih kreatif dan 

inovatif dalam menerapkan strategi pembelajaran yang baik dalam kegiatan 

pembelajaran. 

4. Bagi Peneliti 

Diharapakan bagi peneliti berikutnya, yang ingin menggunakan perangkat 

pembelajaran yang telah dilakukan oleh peneliti ini, sebaiknya terlebih 
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dahulu dianalisis kembali untuk disesuaikan dalam penerapannya, terutama 

dalam hal alokasi waktu, fasilitas pendukung termasuk media pembelajaran, 

dan karakteristik siswa yang ada pada sekolah tempat perangkat ini 

diterapkan. 
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