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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan proses kerjasama antara guru dan siswa dalam 

memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada baik potensi yang 

bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri seperti minat, bakat, dan 

kemampuan dasar yang dimiliki termasuk gaya belajar maupun potensi yang 

ada di luar diri siswa seperti lingkungan, sarana, dan sumber belajar sebagai 

upaya untuk mencapai tujuan belajar tertentu (Sanjaya, 2009:26). 

 

Undang-Undang nomor  20 tahun 2003 tentang Sisdiknas menyebutkan bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan sumber belajar.  

Pembelajaran sebagai proses yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan 

kreatifitas berfikir yang dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi 

pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penugasan yang baik terhadap 

materi pembelajaran. 

 

Tujuan pembelajaran pada hakikatnya adalah perubahan perilaku siswa baik 

perubahan perilaku dalam bidang kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

masing-masing perilaku dalam bidang kognitif, afektif, maupun psikomotorik 

adalah berbeda-beda, maka selanjutnya memerlukan desain perencanaan 

pembelajaran yang berbeda juga (Sanjaya, 2009:28). 

 

 

 

 

2. Model Pembelajaran Kooperatif 
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Slavin (1995):58 menyebutkan bahwa: 

Cooperative learning refers to a variety of teaching methods in which students 

works in a small groups to help one another learn academic content. In 

cooperative classroom, student are expected to help each other, to discuss and 

argue with each other, to asses other’s current knowledge in fill in graps in 

each other understanding.  

 

Pendapat di atas menyebutkan bahwa belajar bekerjasama berkenaan dengan 

berbagai macam metode pembelajaran yang perwujudan realnya siswa bekerja 

dalam group-group kecil dan saling membantu belajar materi akademis.  

 

Selanjutnya Djahiri menyebutkan cooperative learning sebagai pembelajaran 

kelompok kooperatif yang menuntut diterapkannya pendekatan belajar yang 

siswa sentris, humanistik, dan demokratis yang disesuaikan dengan 

kemampuan siswa dan lingkungan belajarnya.  Dengan demikian, maka 

pembelajaran kooperatif mampu membelajarkan diri dan kehidupan siswa baik 

di kelas atau sekolah (dalam Isjoni, 2007:19). 

 

Lie (2000:38) menyebut cooperative  learning dengan istilah pembelajaran 

gotong-royong, yaitu sistem pembelajaran yang memberi kesempatan kepada 

siswa untuk bekerja sama dengan siswa lain dalam tugas-tugas yang  

terstruktur. Lebih jauh dikatakan, cooperative learning hanya berjalan kalau 

sudah terbentuk suatu kelompok atau suatu tim yang di dalamnya siswa bekerja 

secara terarah untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan jumlah 

anggota kelompok pada umumnya terdiri dari 4-6 orang (Dalam Isjoni, 

2007:16). 

 

Dari beberapa pendapat mengenai pembelajaran koopertif di atas,dapat ditarik 

kesimpulan bahwa cooperative learning merupakan suatu kegiatan 
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pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kelompok kecil dimana dalam 

kelompok tersebut siswa saling bekerja sama dan saling membantu dalam 

belajar sehingga tercipta proses pembelajaran yang dapat memanfaatkan semua 

potensi akademik dan komunikasi dan kerjasama, saling menghormati dan 

menghargai antar anggota kelompok. 

 

3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) 

Huda (2011: 87-88) mengatakan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 

NHTtermasuk kedalam kelompok pembelajaran kooperatif  informal(informal 

cooperative learning group). Kelompok pembelajaran kooperatif  informal 

merupakan jenis pembelajaran kooperatif  dimana siswa bekerja sama hanya 

untuk sekali pertemuan saja. Kelompok pembelajaran kooperatif  informal 

dibentuk untuk memfokuskan perhatian siswa pada materi yang dipelajari, 

menciptakan setting dan mood yang kondusif untuk belajar, memastikan siswa 

memproses materi yang sudah diajarkan, dan menjadi kegiatan penutup 

(closure) diakhir pelajaran. 

 

Lie (2004:59) mengungkapkan teknik belajar mengajar NHT dikembangkan 

oleh Kagan . Teknik ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling 

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. 

Ibrahim (dalam Herdian, 2009:1) mengemukakan tiga tujuan yang hendak 

dicapai dalam pembelajaran kooperatif dengan tipe NHT yaitu:  
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1.  Hasil belajar akademik struktural 

Bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. 

 2. Pengakuan adanya keragaman 

Bertujuan agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai    

berbagai latar belakang. 

 3. Pengembangan keterampilan sosial 

Bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa. 

Dalam mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas, guru menggunakan 

struktur empat fase sebagai sintaks NHT: 

a. Fase 1: Penomoran 

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

kepada setiap anggota kelompok diberi nomor antara 1 sampai 5. 

b. Fase 2: Mengajukan pertanyaan 

Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa.  Pertanyaan dapat bervariasi.  

Pertanyaan dapat amat spesifik dan dalam bentuk kalimat tanya.  Misalnya, 

“Berapakah jumlah gigi orang dewasa?”  Atau berbentuk arahan, misalnya 

“Pastikan setiap orang mengetahui 5 buah  kota provinsi yang terletak di 

Pulau Sumatera.” 

c. Fase 3: Berpikir Bersama 

Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan itu dan 

meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban tim. 

d. Fase 4: Menjawab 
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Guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya 

sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba untuk menjawab pertanyaan 

untuk seluruh kelas (Trianto, 2010: 82-83). 

Teknik ini merupakan pengembangan dari teknik kepala bernomor. 

memudahkan pemberian tugas, memudahkan siswa belajar melaksanakan 

tanggung jawab individunya sebagai anggota kelompok, dan dapat diterapkan 

untuk semua mata pelajaran dan tingkatan kelas.  

Langkah-langkah model pembelajaran NHT : 

1. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok. Masing-masing siswa dalam 

kelompok diberi nomor. 

2. Penugasan diberikan kepada setiap siswa berdasarkan nomornya. Misalnya, 

siswa nomor 1 bertugas membaca soal dengan benar dan mengumpulkan 

data yang berhubungan dengan penyelesaian soal. Siswa nomor 2 bertugas 

mencari penyelesaian soal. Siswa nomor 3 mencatat dan melaporkan hasil 

kerja kelompok.  

3. Jika perlu (untuk tugas-tugas yang sulit), guru juga bisa melibatkan kerja 

sama antar kelompok. Siswa diminta keluar dari kelompoknya dan 

bergabung bersama siswa-siswa yang bernomor sama dari kelompok lain. 

Dengan demikian, siswa-siswa dengan tugas yang sama bisa saling 

membantu atau mencocokkan hasil kerja mereka.  

Catatan model pembelajaran kooperatif tipe NHT : 

Untuk memudahkan pembentukan kelompok dan perancangan tugas, teknik 

Kepala Bernomor ini bisa diterapkan pada kelompok-kelompok yang memang 

dibentik secara permanen. Artinya, siswa diminta mengingat kelompok dan 
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nomornya sepanjang semester. Agar ada pemerataan tanggung jawab, 

penugasan berdasarkan nomor bisa diubah-ubah dan diselang-seling. Misalnya, 

jika pada pertemuan hari ini siswa-siswa nomor 1 bertugas mengumpulkan 

data,maka pada pertemuan-pertemuan selanjutnya mereka bisa diminta untuk 

bertugas melaporkan hasil kerja sama. Begitu pula dengan siswa-siswa nomor 

2, 3, dan 4. 

Variasi model pembelajaran NHT : 

Teknik kepala bernomor ini juga bisa digunakan untuk mengubah komposisi 

kelompok dengan lebih efisien. Pada saat-saat tertentu, siswa bisa diminta 

keluar dari kelompok yang biasanya dan bergabung dengan siswa-siswa lain 

yang bernomor sama dari kelompok lain. Cara ini bisa digunakan untuk 

mengurangi kebosanan/kejenuhan jika guru mengelompokkan siswa secara 

permanen (Huda,2011: 65). 

4. Aktivitas Belajar Siswa 

Pada prinsipnya belajar adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku. Dalam 

proses pembelajaran dilakukan suatu kegiatan, tidak ada belajar kalau tidak ada 

aktivitas. Itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat 

penting di dalam interaksi belajar-mengajar (Sardiman, 2008:95). Belajar yang 

berhasil harus melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun 

psikis. Aktivitas fisik adalah peserta didik giat serta aktif dengan anggota 

badan, membuat sesuatu, bermain ataupun bekerja, ia tidak hanya duduk dan 

mendengarkan. Sedangkan peserta didik yang memiliki aktivitas psikis 

(kejiwaan) adalah jika daya jiwanya banyak berfungsi dalam rangka 

pembelajaran (Rohani, 2004:6). 
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Sardiman (2008:100) mengungkapkan bahwa belajar sangat diperlukan adanya 

aktivitas. Tanpa adanya aktivitas, belajar tidak mungkin berlangsung dengan 

baik. Aktivitas dalam proes belajar mengajar merupakam rangkaian kegiatan 

yang meliputi keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran, bertanya hal-hal 

yang belum jelas, mencatat, mendengar, berfikir, membaca dan segala kegiatan 

yang dilakukan dapat menunjang prestasi belajar. Siswa yang beraktivitas akan 

memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan aspek-aspek tingkah laku lainnya, 

serta mengembangkan keterampilan yang bermakna untuk hidup di 

masyarakat.  

Hal ini didukung oleh pernyataan Piaget (dalam Rohani, 2004:7) berikut ini. 

“Seorang anak berpikir sepanjang ia berbuat.Tanpa berbuat anak tak 

berpikir.Agar ia berpikir sendiri (aktif) ia harus diberi kesempatan untuk 

berbuat sendiri”. 

 

Rohani (2004:7) berpendapat bahwa berpikir akan timbul setelah individu 

berpikir pada taraf perbuatan. hal ini sesuai dengan prinsip learning by doing-

learning by experience.Seorang guru hanya dapat menyajikan dan 

menyediakan bahan pembelajaran, peserta didiklah yang mengolah dan 

mencernanya sendiri sesuai kemauan, kemampuan, bakat, dan latar 

belakangnya. 

 

 

 

Menurut Hamalik (2009:1175) penggunaan asas aktivitas besar nilainya bagi 

pengajaran para siswa, oleh karena: 

1. Para siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri. 
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2. Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa secara 

integral. 

3. Memupuk kerja sama yang harmonis di kalangan siswa. 

4. Para siswa bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri. 

5. Memupuk disiplin kelas dan suasanan belajar menjadi demokratis. 

6. Mempererat hubungan sekolah dan masyarakat, dan hubungan antara 

orang tua dengan guru. 

7. Pengajaran diselenggarakan secara realistis dan konkret sehingga 

mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis serta menghindarkan 

verbalistis. 

8. Pengajaran di sekolah menjadi hidup sebagaimana aktivitas dalam 

kehidupan di masyarakat. 

Aktivitas siswa tidak  cukup hanya mendengarkan dan mencatat, Diedrich 

(dalam Sardiman 2008:101) membuat suatu daftar yang berisi 177 macam 

kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai berikut: 

a. Visual activities, yang termasuk didalamnya misalnya, membaca, 

memperhatikan gambar demontrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

b. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

c. Listeningactivities, sebagai contoh, mendengarkan: uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

d. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, 

angket, menyalin, membuat rangkuman. 

e. Drawing activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta, diagram, 

charta, poster. 

f. Motor activities, yang masuk didalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat kontruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, 

beternak. 

g. Mental activities, sebagai contoh, misalnya: mencari informasi, 

menganggap, mengingat, memecahkan soal, menganalisa, melihat 

hubungan, mengambil keputusan. 

h. Emosional activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, semangat, bergairah, berani, tegang, gugup. 
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5. Penguasaan Materi Siswa 

Pada setiap pertemuan dalam proses pembelajaran diharapkan bagi siswa 

mampu menguasai materi pelajaran. Penguasaan materi merupakan 

kemampuan menyerap arti dari materi suatu bahan yang dipelajari. Penguasaan 

materi bukan hanya sekedar mengingat mengenai apa yang pernah dipelajari 

tetapi menguasai lebih dari itu, yakni melibatkan berbagai proses kegiatan 

mental sehingga lebih bersifat dinamis (Arikunto, 2008:115). Selanjutnya 

Awaluddin (2008:1) menyatakan bahwa materi pembelajaran merupakan 

informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru untuk perencanaan dan 

penelaahan implementasi pembelajaran. 

Sudijono (2008:50) menyatakan bahwa ranah kognitif terdiri dari 6 jenis 

sebagai berikut: 

1. Pengetahuan (knowledge) adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-

ingat kembali (recall) atau mengenali kembali tentang nama istilah, ide, 

gejala, rumus-rumus dan sebagainya tanpa mengharapkan kemampuan 

untuk menggunakannya.   

2. Pemahaman (comprehension)  adalah kemampuan seseorang untuk mengerti 

atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan 

kata lain mamahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat 

melihatnya dari berbagai sisi. Seorang siswa dikatakan memahami sesuatu 

apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih 

rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. 



19 
 

3. Penerapan atau aplikasi (application) adalah kesanggupan seseorang untuk 

menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-

metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori dan sebagainya dalam 

situasi yang baru dan konkret.  

4. Analisis (analyze) adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau 

menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih 

kecil dan mampu memahami hubungan diantara bagian-bagian atau faktor-

faktor yang satu dengan faktor-faktor yang lain.  

5. Sintesis (synthesis) adalah kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan 

dari proses berpikir analisis. Sintesis merupakan suatu proses yang 

memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis sehingga menjelma 

menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru. 

6. Penilaian atau evaluasi (evaluation) adalah kemampuan seseorang untuk 

membuat pertimbangan terhadap situasi, nilai atau ide, misalnya jika 

seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan maka ia akan mampu memilih 

satu pilihan yang terbaik, sesuai dengan patokan-patokan atau kriteria yang 

ada. 

Penguasaan materi pelajaran oleh siswa dapat diukur dengan mengadakan 

evaluasi. Menurut Thoha (1994:1) evaluasi merupakan kegiatan yang terencana 

untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan 

hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. 

Instrumen atau alat ukur yang biasa digunakan dalam evaluasi adalah tes. 

Arikunto (2008:53) menyatakan bahwa tes merupakan alat atau prosedur yang 



20 
 

digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan cara dan aturan-

aturan yang sudah ditentukan.  

Tes untuk mengukur berapa banyak atau berapa persen tujuan pembelajaran 

dicapai setelah satu kali mengajar atau satu kali pertemuan adalah postes atau 

tes akhir. Disebut tes akhir karena sebelum memulai pelajaran guru 

mengadakan tes awal atau pretes.  Kegunaan tes ini ialah terutama untuk 

dijadikan bahan pertimbangan dalam memperbaiki rencana pembelajaran.  

Dalam hal ini, hasil tes tersebut dijadikan umpan balik dalam meningkatkan 

mutu pembelajaran (Daryanto, 2007:195-196). 

Tingkat penguasaan materi oleh siswa dapat diketahui melalui pedoman 

penilaian. Bila nilai siswa ≥ 66 maka dikategorikan baik, bila 55 ≤ nilai siswa < 

66 maka dikategorikan cukup baik dan bila nilai siswa < 55 maka 

dikategorikan kurang baik (Arikunto, 2008:245). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


