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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Belajar 

 

 

Secara konstruktivisme, istilah belajar diartikan sebagai proses pengkonstruksian 

pengetahuan yang dilakukan oleh siswa sendiri.  Sardiman (2012: 38) mengatakan, 

“Belajar adalah kegiatan yang aktif dimana si subjek belajar membangun sendiri 

pengetahuannya, dan subjek belajar juga mencari sendiri makna dari sesuatu yang 

mereka pelajari”.  Pendapat Sardiman senada dengan apa yang dikemukakan oleh 

Brunner (Trianto, 2010) bahwa:  

 

Belajar adalah suatu proses aktif dimana siswa membangun (mengkonstruk) 

pengetahuan baru berdasarkan pada pengalaman/ pengetahuan yang sudah 

dimilikinya.  Belajar merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan ma-

nusia untuk menemukan hal-hal baru diluar informasi yang diberikan ke-

pada dirinya.  

 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan belajar tidak 

dipandang sebagai kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru ke siswa, melain-

kan kegiatan belajar adalah suatu kegiatan atau proses dimana siswa membuat 

bangunan ilmu pengetahuan atau konsep dengan cara mereka sendiri.  Guru hanya 

sebagai fasilitator bagi siswa dalam menyusun pemahamannya tentang suatu kon-

sep ilmu pengetahuan.  Seperti yang dikatakan oleh Nur (dalam Trianto, 2010), 

“Guru dapat memberikan anak tangga yang membawa siswa ke pemahaman yang 

lebih tinggi, dengan catatan siswa sendiri yang harus memanjat anak tangga ter-
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sebut”.  Guru harus memiliki keyakinan bahwa siswa mampu meniti setiap anak 

tangga menuju puncak pemahaman tentang suatu ilmu pengetahuan. Seperti 

Brunner (dalam Sardiman, 2012) yang memandang bahwa manusia adalah sebagai 

pemroses, pemikir, dan pencipta informasi.  

 

Istilah belajar terkait dengan kegiatan pembelajaran.  Trianto (2010: 17) mengemu-

kakan, “Pembelajaran hakikatnya adalah usaha sadar dari seorang guru untuk 

membelajarkan peserta didiknya (mengarahkan interaksi peserta didik dengan sum-

ber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan”.  Sementara 

Suherman (dalam Jihad, 2012) berpendapat bahwa, “Pembelajaran pada hakikatnya 

merupakan proses komunikasi antara peserta didik dengan pendidik serta antar 

peserta didik dalam rangka perubahan sikap”.  Sejalan dengan Suherman, Rusman 

(2013) menyatakan bahwa pembelajaran pada hakikatnya suatu proses interaksi 

antara guru dan siswa, baik secara langsung seperti kegiatan tatap muka, maupun 

secara tidak langsung yaitu menggunakan beragam media. 

 

Berdasarkan pemikiran para ahli tersebut, pembelajaran merupakan rangkaian ke-

giatan yang membuat peserta didik  mengalami proses belajar, melalui kegiatan 

interaksi antara guru atau sumber belajar dengan siswa.  

  

B. Hasil Belajar 

 

 

1. Pengertian Hasil Belajar 

 

 

Menurut Abdurahman (dalam Jihad dan Haris, 2012), hasil belajar adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar.  Romizow-

ski (dalam Winataputra, 1996) menyatakan, “Hasil Belajar merupakan keluaran 
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(output) dari suatu sistem pemrosesan masukan (input)”.  Sejalan dengan pen-

dapat dua ahli tersebut, Hamalik (2013, 31) mengatakan bahwa “hasil-hasil be-

lajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian dan sikap-

sikap, serta apersepsi dan abilitas”.  Sudjana (2004, 22) berpendapat bahwa, 

“Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya”.  Berdasarkan pendapat para ahli 

tersebut dapat disimpulkan bahwa, hasil belajar adalah segala sesuatu atau 

perubahan yang terjadi pada peserta didik yang diakibatkan adanya proses 

belajar atau pengalaman belajar yang dilakukan oleh peserta didik.  

 

2. Tujuan Pembelajaran 

 

 

Tujuan pembelajaran adalah rumusan kemampuan yang diharapkan dikuasai 

siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran (Herry, 2007).  Jihad dan Haris 

(2012: 14) berpendapat, pencapaian hasil belajar atau kompetensi mencakup 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.  Seperti yang dikemukakan Jihad dan 

Haris, Bloom (dalam Winataputra, 1996) juga menyatakan bahwa kompetensi 

yang dicapai siswa mencakup 3 ranah tersebut, yang biasa dikenal dengan se-

butan Taksonomi Bloom.  Taksonomi Bloom tersebut dijadikan acuan dalam 

perencanaan tujuan pembelajaran.  Bloom dan kawan-kawan (dalam Khusnul-

nisa, 2013) yang mengemukakan bahwa, Domain kognitif terdiri dari Remem-

ber (mengingat), Understand (memahami), Apply (mengaplikasikan), Analize 

(Menganalisis), Evaluate (mengevaluasi), Create (mencipta).  Sementara do-

main afektif mencakup hasil belajar berupa sikap yang tampak pada setiap 



13 
 

prilaku siswa.  Sementara domain psikomotorik tampak dalam bentuk keteram-

pilan, kemampuan bertindak siswa. 

 

Selanjut Usman (dalam Jihad, 2012) menjelaskan setiap bagian-bagian dari 

setiap domain, yaitu: 

a. Domain Kognitif 

1) Pengetahuan , jenjang yang paling rendah dalam kemampuan kognitif 

meliputi pengingatan tentang hal-hal yang bersifat khusus atau universal, 

mengetahui metode dan proses, pengingatan terhadap suatu pola, struktur 

atau setting. 

2) Pemahaman, jenjang setingkat di atas pengetahuan ini akan meliputi 

penerimaan dalam komunikasi yang akurat, menematkan hasil 

komunikasi dalam bentuk penyajian yang berbeda, mereorganisasikannya 

secara setingkat tanpa merubah pengertian dan dapat mengeksplorasinya. 

3) Aplikasi atau penggunaan prinsip atau metode pada situasi yang baru. 

4) Analisa, jenjang keempat ini akan menyangkut terutama kemampuan 

anak dalam memisah-misah (breakdown) terhadap suatu materi menjadi 

bagian-bagian yang membentuknya, mendeteksi hubungan di antara 

bagian-bagian itu dan cara materi itu diorganisir. 

5) Sintesa, jenjang yang sudah satu tingkat lebih sulit dari analisa ini adalah 

meliputi anak untuk menaruhkan/menempatkan bagian-bagian atau 

elemen satu/bersama sehingga membentuk suatu keseluruhan yang 

koheren. 

6) Evaluasi, jenjang yang paling atas atau yang dianggap paling sulit dalam 

kemampuan pengetahuan anak didik. Meliputi kemampuan anak didik 
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dalam pengambilan keputusan atau dalam menyatakan pendapat tentang 

nilai sesuatu tujuan, ide, pekerjaan, pemecaha masalah, metoda, materi 

dan lain-lain. 

 

b. Domain Kemampuan Sikap (affective) yaitu menerima atau memperhatikan, 

merespon, penghargaan, mengorganisasikan, dan mempribadi (Mewatak). 

 

c. Domain Psikomotorik yaitu menirukan, manipulasi, keseksamaan, artikula-

si, dan aktulisasi. 

 

Matematika erat kaitannya dengan kemampuan kognitif.  Oleh karena itu da-

lam penelitian ini kemampuan siswa yang diamati difokuskan pada ranah kog-

nitif.  Jenjang ranah kognitif yang digunakan mulai dari jenjang kognitif 1 (C1) 

yaitu remember (mengingat) sampai jenjang kognitif 3 (C3) yaitu apply 

(mengaplikasikan). 

 

C. Pembelajaran Kooperatif 

 

 

1. Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

 

 

Dalam bahasa Inggris Pembelajaran Kooperatif lazimnya disebut sebagai Coo-

perative Learning.  Johnson (dalam Isjoni, 2013) mengemukakan,  

 

Cooperanon means working together to accomplish shared goals. Within 

cooperative activities individuals seek outcomes that are beneficial to all 

other groups members. Cooperative Learning is the instructional use off 

small groups that allows student to work together to maximize their own 

and each other as learning.  

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diartikan bahwa pembelajaran kooperatif 

berarti bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.  Dalam kegiatan kerjasama 
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individu mencari hasil yang menguntungkan bagi semua anggota kelompok.  

Pembelajaran Kooperatif adalah pembelajaran yang menggunakan  kelompok-

kelompok kecil yang memungkinkan peserta didik untuk bekerja sama dan me-

maksimalkan kemampuan mereka sendiri dan orang lain sebagai pembelajaran.  

 

Sejalan dengan Johnson, Slavin (2005: 15) mengatakan bahwa, “In Cooperative 

Learning methods, student work together in four members teams to master mate-

rial initially presented by the teacher”.  Hal tersebut berarti dalam pembelajaran 

kooperatif, para peserta didik akan duduk bersama dalam kelompok yang ber-

anggotakan empat orang untuk menguasai materi yang disampaikan oleh guru.  

 

Lie (Isjoni, 2013) menyebut Pembelajaran Kooperatif dengan istilah pembela-

jaran gotong royong, yaitu sistem pembelajaran yang memberikan kesempatan 

kepada Peserta didik untuk bekerjasama dengan peserta didik lainnya dalam 

tugas -tugas terstruktur.  Selanjutnya menurut Isjoni (2013: 19), Cooperative 

Learning merupakan strategi belajar dengan sejumlah peserta didik sebagai ang-

gota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda.  Dalam menyelesai-

kan tugas kelompok, setiap peserta didik anggota kelompok harus saling beker-

jasama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran.  Thompson 

(Isjoni, 2013) mengemukakan, dalam Cooperative Learning  peserta didik 

belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil yang saling membantu satu 

sama lain.  Kelas disusun dalam kelompok yang terdiri dari 4-6 orang dengan 

kemampuan yang heterogen.  

 

Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa 

pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang berlandaskan pada prin-
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sip kerjasama tim atau gotong royong.  Kerjasama yang dilakukan bertujuan un-

tuk menyelesaikan tugas-tugas kelompok secara bersama.  Keberhasilan individu 

bergantung pada keberhasilan kerja dari semua anggota kelompoknya.  Sehingga 

mau tidak mau ketika seorang Peserta didik ingin berhasil, maka dia harus mem-

bantu teman sekelompoknya untuk berhasil.  Jika salah satu teman mereka ada 

yang tidak memahami materi atau tugas yang diberikan, maka kelompok 

tersebut dianggap gagal.  

 

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 pem-

belajaran kooperatif, yaitu tanggung jawab,  kebersamaan dan sikap saling 

menghargai.  Unsur-unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif menurut 

Lungdren (dalam Isjoni, 2013) adalah sebagai berikut: 

a. Para peserta didik harus memiliki persepsi bahwa mereka “tenggelam atau 

berenang bersama”. 

b. Para peserta didik harus memiliki tanggung jawab terhadap peserta didik 

atau Peserta didik lain dalam kelompoknya, selain tanggung jawab terhadap 

diri sendiri dalam mempelajari materi yang dihadapi. 

c. Para peserta didik harus berpandangan bahwa mereka semua memiliki 

tujuan yang sama. 

d. Para peserta didik membagi tugas dan berbagi tanggung jawab di antara 

para anggota kelompok. 
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e. Para peserta didik diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut 

berpengaruh terhadap evaluasi kelompok. 

f. Para peserta didik berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh 

keterampilan bekerjasama selama belajar. 

g. Setiap peserta didik akan diminta mempertanggungjawabkan secara 

individual materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif 

 

Bennet (dalam Isjoni, 2013) mengatakan bahwa tidak semua kerja kelompok bi-

sa dianggap Cooperative Learning.  Ada lima unsur yang membedakan kerja ke-

lompok 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 tanggungjawab in-

dividu, rasa saling ketergantungan positif antar anggota kelompok, dan penghar-

gaan atau recognisi terhadap keberhasilan kelompok peserta didik. 

 

3. Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

 

 

Ibrahim dalam rangkumannya (Jihad, 2012),  

 

Model Cooperative Learning dikembangkan untuk mencapai tiga tujuan 

pembelajaran penting yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap 



18 
 

perbedaan individu dan pengembangan keterampilan sosial.  Para pengem-

bang model ini telah menunjukkan, model struktur penghargaan kooperatif 

telah dapat meningkatkan nilai peserta didik pada hasil belajar akademik 

dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar.  

 

Isjoni (2013: 27-28) mengemukakan, “Beberapa ahli berpendapat bahwa model 

ini unggul membantu peserta didik memahami konsep-konsep sulit, dan menga-

jarkan kepada peserta didik keterampilan bekerjasama dan kolaborasi”.  Berda-

sarkan pendapat kedua ahli tersebut, tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah 

hasil belajar akademik, penerimaan terhadap perbedaab individu, menumbuhkan 

keterampilan sosial, membantu siswa dalam pemahaman konsep-konsep sulit, 

dan mengajarkan siswa bekerjasama dan berkolaborasi.  

 

4. Kelemahan Pembelajaran Kooperatif 

 

 

Setiap model pembelajaran akan berjalan dengan efisien jika dirancang dengan 

baik.  Namun bila tidak dirancang dengan baik, maka akan muncul hambatan-

hambatan selama pelaksanaannya.  Slavin (2005: 90) mengemukakan beberapa 

hambatan yang muncul jika kegiatan pembelajaran kooperatif tidak dirancang 

dengan baik, yaitu: 

a. Memicu munculnya “Pengendara Bebas” atau para pembonceng.  

Sebagian anggota kelompok melakukan semua atau sebagian besar 

pembelajaran, sementara yang lain hanya mengendarainya. 

b.  Difusi tanggung jawab  

Untuk memudahkan kita memahami maknanya, Slavin (2005) memberikan 

contoh apa yang dimaksud dengan difusi tanggung jawab.  Misalnya, jika 

tugas kelompok adalah menyelesaikan soal matematika yang rumit, ide atau 
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kontribusi peserta didik yang dianggap kurang mampu dalam matematika bisa 

jadi diabaikan atau ditiadakan, dan hanya sedikit insentif yang dapat dipero-

leh partisipan yang lebih aktif dalam kegiatan penyelesaian masalah untuk 

punya kesempatan menjelaskan apa yang sedang mereka lakukan kepada 

anggota kelompok yang kurang aktif.  

 

Untuk meminimalisir adanya pengendara bebas pembelajaran kooperatif dapat 

dilakukan dengan cara membuat undian nomor atau nama siswa yang akan men-

jelaskan hasil diskusi kelompok.  Difusi tanggung jawab dalam pembelajaran 

kooperatif dapat diminimalisir dengan mencoba menjelaskan kepada siswa bah-

wa pendapat setiap anggota wajib dipertimbangkan, dan guru pun harus 

mengontrol kinerja dari setiap kelompok untuk memastikan bahwa kegiatan 

kelompok berlangsung baik. 

 

Sedangkan menurut Isjoni (2013), kelemahan dari model Pembelajaran Koope-

ratif ini bisa bersumber pada dua faktor, yaitu faktor dari dalam (intern) dan 

faktor dari luar (ekstern).  Faktor dari dalam yaitu :  

a. Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, disamping itu 

memerlukan lebih banyak pemikiran, tenaga dan waktu.  

b. Agar proses berjalan lancar maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat dan 

biaya yang cukup memadai. 

c. Selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecendrungan topik 

permasalahan yang sedang dibahas meluas sehingga banyak yang tidak 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 
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d. Saat diskusi kelas, terkadang didominasi  seseorang, hal ini mengakibatkan 

peserta didik yang lain menjadi pasif.  

 

Agar tidak banyak pemikiran, tenaga dan waktu yang digunakan untuk menyu-

sun pembelajaran yang matang, untuk setiap rencana yang telah disusun hendak-

nya diarsipkan.  Agar tidak banyak biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan 

alat peraga atau media, jangan membuat alat atau media pembelajaran yang ber-

sifat sekali pakai. Perluasan pembahasan dan adanya dominasi oleh siswa yang 

aktif dalam diskusi kelompok dapat diminimalisir dengan mengadakan kontrol 

pada setiap kinerja kelompok diskusi siswa.  

 

5. Kelebihan Pembelajaran Kooperatif 

 

 

Dalam Model Pembelajaran Kooperatif, bukan hanya keterampilan bekerjasama 

saja yang ditumbuh.  Tetapi ada banyak kelebihan dari Model Pembelajaran 

Kooperatif ini, seperti yang dikemukakan oleh Stahl (Isjoni, 2013), “Melalui 

model Cooperatif Learning peserta didik dapat memperoleh pengetahuan, keca-

kapan sebagai pertimbangan untuk berpikir dan menentukan serta berbuat dan 

berpartisipasi sosial”.  Zaltman (Isjoni, 2013) mengemukakan juga bahwa, 

“Peserta didik yang sama-sama bekerja dalam kelompok akan menimbulkan 

persahabatan yang akrab, yang terbentuk di kalangan peserta didik, ternyata sa-

ngat berpengaruh pada tingkah laku atau kegiatan masing-masing peserta didik 

secara individu”. 

 

Jerolimek dan Parker (Isjoni, 2013) mengatakan bahwa keunggulan yang diper-

oleh dari pembelajaran ini adalah: 
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a. Saling Ketergantungan Positif 

b. Adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu 

c. Peserta didik dilibatkan dalan perencanaan dan pengelolaan kelas 

d. Suasana kelas yang rileks dan menyenangkan 

e. Terjalinnya hubungan yang hangat dan bersahabat antara peserta didik dan 

guru 

f. Memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman emosi 

yang menyenangkan. 

 

Sedangkan Slavin (2005: 120) mengatakan bahwa dalam pembelajaran koope-

ratif bukan hanya sekedar pencapaian saja yang dihasilkan, namun ada keluaran 

lain yang dihasilkan, yaitu mampu memunculkan hal-hal berikut: 

a. Hubungan antar kelompok 

b. Penerimaan terhadap peserta didik yang lemah secara akademik 

c. Rasa  harga diri 

d. Waktu mengerjakan tugas dan prilaku di kelas 

e. Kesukaan terhadap kelas dan sekolah 

f. Kesukaan terhadap teman sekelas dan merasa disukai teman sekelas 

g. Kooperasi, Altruisme (mengutamakan kepentingan orang lain), dan kemam-

puan melihat persektif orang lain. 

 

D. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

 

 

Model Pembelajaran kooperatif tipe NHT atau penomoran berpikir bersama 

adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi peserta didik.  Model Pembelajaran kooperatif 
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tipe NHT pertama kali dikembangkan oleh Kagan (Trianto, 2010) yaitu untuk 

melibatkan lebih banyak peserta didik dalam menelaah materi yang tercakup 

dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran 

tersebut.  Struktur yang dikembangkan oleh Kagan ini menghendaki peserta 

didik belajar saling membantu dalam kelompok kecil dan lebih dicirikan oleh 

penghargaan kooperatif dari pada penghargaan individual.  Pendapat seperti di 

atas juga di dukung oleh Muslimin (dalam www.eazhul. org.uk, 2010) yang 

mengemukakan bahwa: 

 

“NHT adalah salah satu tipe dari pembelajaran kooperatif dengan sintaks: 

pengarahan, buat kelompok heterogen dan tiap siswa memiliki nomor 

tertentu, berikan persoalan materi bahan ajar (untuk tiap kelompok sama 

tetapi untuk tiap siswa tidak sama sesuai dengan nomor siswa, tiap siswa 

dengan nomor yang sama mendapat tugas yang sama) kemudian bekerja 

dalam kelompok, presentasi kelompok dengan nomor siswa yang sama 

sesuai tugas masing-masing sehingga terjadi diskusi kelas, kuis individual 

dan buat skor perkembangan tiap siswa, umumkan hasil kuis dan beri 

reward”. 

 

Berdasarkan pendapat tentang pengertian dari model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT,  maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe NHT 

adalah suatu model pembelajaran yang menganut sistem pembelajaran peserta 

didik aktif,  seluruh siswa diarahkan untuk memahami materi pembelajaran yang 

didapatkannya serta dapat mempresentasikannya di depan kelas. 

 

Susunan langkah-langkah model  pembelajaran kooperatif tipe NHT  menurut 

Kagan (dalam Slavin, 2005) yaitu: 

a. Siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat 

nomor. 

b. Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. 

http://www.eazhul/
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c. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap kelom-

pok dapat mengerjakannya atau mengetahui jawabannya. 

d. Guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang dipanggil 

melaporkan hasil kerja sama mereka. 

e. Tanggapan dari teman yang lain, kemudian guru menunjuk nomor  lainnya. 

f. Kesimpulan. 

 

Tahapan-tahapan pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT diung-

kapkan oleh Trianto (2010) ada 4 langkah yaitu sebagai berikut Penomoran 

(Numbering), Pengajuan Pertanyaan (Questioning), Berpikir Bersama (Head 

Together), dan Pemberian Jawaban (Answering).  Pada tahapan penomoran 

siswa dibagi kedalam kelompok yang beranggotakan 3-5 orang dan setiap 

anggota akan mendapatkan nomor.  Selanjutnya guru menyampaikan pertanyaan 

atau permasalahan yang harus dipecahkan siswa bersama-sama, tahapan inilah 

yang dinamakan tahap Questioning.  Setelah siswa menerima pertanyaan atau 

permasalahan dari guru, siswa secara bersama berpikir atau berdiskusi dengan 

kelompoknya untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut.  Kegiatan 

diskusi inilah yang dinamakan Tahap Head Together atau berpikir bersama.  Se-

lanjutnya tahap akhir dari langkah pembelajaran dengan NHT adalah tahap 

answering, dimana hasil diskusi kelompok berupa jawaban dari pertanyaan atau 

permasalahan dikemukakan dan dibahas dalam diskusi kelas.  

 

Manfaat dari model pembelajaran kooperatif tipe NHT bagi peserta didik yang 

dikemukakan oleh Lundgren (dalam Trianto, 2010)  antara lain adalah :  

1) Rasa harga diri menjadi lebih tinggi 
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2) Memperbaiki kehadiran  

3) Penerimaan terhadap individu menjadi lebih besar 

4) Perilaku mengganggu menjadi lebih kecil 

5) Konflik antara pribadi berkurang 

6) Pemahaman yang lebih mendalam 

7) Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan  toleransi 

8) Hasil belajar lebih tinggi 

 

Beberapa keunggulan pembelajaran kooperatif tipe NHT menurut Chris Holland 

(dalam Bruce dan Weil, 2009) yaitu : 

1) Melibatkan seluruh peserta didik dalam usaha menyelesaikan tugas. 

2) Meningkatkan tanggung jawab individu. 

3) Meningkatkan pembelajaran kelompok sehingga setiap anggota terlatih. 

4) Meningkatkan semangat dan kepuasan kelompok. 

 

Dalam uraian diatas, maka model pembelajaran kooperatif tipe NHT  merupakan 

salah satu alternatif pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas agar peserta 

didik dapat mengembangkan potensinya bersama dengan kelompoknya.  Selain 

itu melalui model pembelajaran ini peserta didik diajarkan bertanggung jawab 

dan kooperatif terhadap orang lain.  

 

E. Model Pembelajaran Konvensional 

 

 

Menurut Sudaryo (1990) bahwa secara tradisional (konvensional) pembelajaran 

diartikan sebagai upaya penyampaian atau penanaman pengetahuan pada anak. 

Dalam pengertian tersebut, anak dipandang sebagai objek yang bersifat pasif.  
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Sejalan dengan Sudaryo, Sagala (2006: 187) berpendapat bahwa pembelajaran 

konvensional adalah pembelajaran klasikal atau disebut juga pembelajaran tradi-

sional.  Kegiatan penyampaian pelajaran kepada sejumlah siswa, yang biasanya 

dilakukan oleh pengajar dengan berceramah di kelas, memandang siswa sebagai 

objek belajar yang hanya duduk pasif mendengarkan penjelasan.  Sukandi 

(Riyanti, 2012) mendefenisikan bahwa pembelajaran konvensional ditandai de-

ngan guru mengajar lebih banyak mengajarkan tentang konsep-konsep bukan 

kompetensi, tujuannya adalah siswa mengetahui sesuatu bukan mampu untuk 

melakukan sesuatu, dan pada saat proses pembelajaran siswa lebih banyak men-

dengarkan.  Dari ketiga pendapat di atas,  terlihat bahwa pembelajaran konven-

sional yang dimaksud adalah pembelajaran yang lebih banyak didominasi guru-

nya sebagai “pentransfer” ilmu, sementara siswa lebih pasif sebagai “penerima” 

ilmu.  Siswa diposisikan sebagai objek yang pasif, bukan sebagai subjek yang 

aktif. 

 

F. Matematika Sekolah Dasar (SD) 

 

 

Matematika menurut James dan James (dalam Suherman, 1994) adalah ilmu ten-

tang logika, mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep konsep yang berhu-

bungan satu dengan lainnya.  Matematika terbagi dalam tiga bagian besar yaitu 

aljabar, analisis dan geometri.  Johnson dan Rising (dalam Suherman, 1994) 

mengatakan “Matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pem-

buktian yang logis, matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah 

yang didefinisikan dengan cermat, jelas dan akurat representasinya dengan sim-

bol dan padat, lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bu-
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nyi”.  Sementara itu dari enam pengertian matematika yang dikemukakan oleh 

R. Soedjadi (2000: 11), salah satunya mengemukakan bahwa “Matematika ada-

lah pengetahuan tentang penalaran logik dan berhubungan dengan bilangan”.  

 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut,  matematika dapat diartikan sebagai 

pengetahuan yang mengandalkan kemampuan menganalisis melalui proses 

penalaran dari pengalaman manusia yang kemudian hasil dari analisis tersebut 

dinyatakan dalam konsep kemudian dituangkan dalam notasi matematika.  Na-

mun, R. Soedjadi (2000, 20) juga mengatakan bahwa “Matematika di sekolah 

tidaklah sama sepenuhnya dengan matematika sebagai ilmu.  Dikatakan tidak 

sama sepenuhnya karena memiliki perbedaan antara lain dalam penyajian, pola 

pikir, keterbatasan semestanya, dan tingkat keabstarakannya”.  Hal ini cukup 

rasional, karena pembelajaran matematika di TK, SD, SMP, dan SMA tentu 

akan sangat berbeda, baik dari cara penyajian, tingkat keabstarakannya, dan 

keterbatasan semestanya.  Hal ini disebabkan pola berpikir siswa  pada setiap 

tingkatan yang berbeda.  Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada 

semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali siswa dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistemis, kritis, dan kreatif, serta memiliki 

kemampuan bekerjasama (BSNP, 2003).  Kompetensi tersebut diperlukan agar 

siswa memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan mengkomunikasikan 

ide atau gagasan dengan simbol, tabel, diagram, dan media lain.  Berdasarkan 

hal tersebut, maka matematika menjadi salah satu matapelajaran wajib dikuasai 

siswa. Nilai hasil belajar matematika siswa akan menjadi salah satu faktor yang 

menentukan kelayakan siswa untuk naik kelas atau lulus ujian. 
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G. Kerangka Pemikiran 

 

 

Matematika  merupakan salah satu matapelajaran wajib di sekolah.  Layak atau 

tidak seorang siswa untuk naik kelas atau lulus ujian salah satunya dipengaruhi 

oleh nilai hasil belajar matematikanya.  Oleh karena itu penting bagi siswa untuk 

dapat memperoleh nilai hasil belajar matematika yang maksimal.  Nilai hasil 

belajar matematika siswa juga dapat menjadi tolak ukur bagi ketercapaian suatu 

kemampuan matematika.  Rendahnya nilai hasil belajar matematika siswa men-

cerminkan masih rendahnya kemampuan matematika siswa.  Melihat betapa 

pentingnya pencapaian nilai hasil belajar matematika dalam pembelajaran, maka 

rendahnya nilai hasil belajar matematika siswa merupakan permasalahan yang 

harus diperhatikan oleh guru.  Permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh be-

berapa faktor, salah satunya proses pembelajaran yang berlangsung selama ini 

terpusat pada guru sehingga selama pembelajaran matematika hanya terjadi 

komunikasi satu arah. Siswa tidak memiliki ruang untuk aktif dalam pembelaja-

ran, sehingga kegiatan matematika menjadi tidak menarik bagi siswa.  Hal ini 

mungkin menjadi penyebab kurangnya minat siswa dalam pembelajaran mate-

matika.  Memilih model pembelajaran yang tepat adalah salah satu hal yang da-

pat dilakukan untuk mewujudkan suasana belajar yang efektif.  Model pembela-

jaran yang dipilih hendaknya yang mampu menciptakan atmosfer pembelajaran 

siswa aktif, kreatif, dan dapat mempelajari matematika dengan lebih mudah.  

 

Model pembelajaran kooperatif  memberikan ruang bagi siswa untuk bekerjasa-

ma dalam sebuah kelompok sehingga siswa mampu aktif dalam pembelajaran.  

Dalam kelompok, siswa dapat mengomunikasikan ide-ide matematisnya baik 
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secara lisan maupun tulisan.  Dengan demikian keterampilan siswa dalam berko-

munikasi dan mengkonstruksi pengetahuan matematika  akan lebih terlatih dari-

pada siswa hanya mendengarkan ceramah dari guru.  Ada banyak tipe  model 

pembelajaran kooperatif, salah satunya adalah tipe NHT.  Langkah model 

pembelajaran tipe NHT dimulai dari pembagian siswa ke dalam kelompok kecil 

yang terdiri dari 4 sampai 6 orang siswa, selanjutnya siswa dalam kelompok 

diberikan nomor anggota kelompok.  Nomor anggota digunakan untuk 

menentukan siswa yang akan menyampaikan hasil diskusi.   Selanjutya guru 

menyampaikan sebuah permasalahan yang harus dipecahkan siswa bersama 

dengan kelompoknya, dan menyampaikan bahwa keberhasilan kelompok 

ditentukan oleh keberhasilan individu.  Pada kegiatan diskusi kelompok, 

komunikasi dan interaksi dalam pembelajaran tidak hanya satu arah seperti pada 

pembelajaran konvensional.  Siswa diberikan kebebasan dalam menyampaikan 

pendapat, ide atau gagasannya.  Hal tersebut memberikan ruang lebih banyak 

bagi siswa untuk berinteraksi dengan sumber belajar dan berkomunikasi dengan 

teman di kelompoknya dalam rangka menemukan suatu pemecahan masalah.  

Karena keberhasilan kelompok bergantung pada keberhasilan individu dalam 

kelompok, maka siswa yang memiliki kemampuan akademis yang cukup baik, 

harus mau membantu teman dikelompoknya untuk memahami apa permasalahan 

yang mereka bahas.  Sementara siswa dengan kemampuan akademis rendah 

harus mau aktif bertanya untuk memahami konsep matematis yang dibahas.  

Dari hal tersebut akan muncul pemerataan pemahaman konsep dalam pembe-

lajaran matematika, dan dominasi siswa pandai dalam pembelajaran akan bisa 

diminimalisir. 
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Selanjutnya hasil diskusi dari masing-masing kelompok disampaikan di depan 

kelas.  Siswa yang menyampaikan hasil diskusi ditentukan secara acak melalui 

pengundian nomor anggota.  Cara pengundian tersebut membuat siswa tidak 

akan mengetahui siapa dari kelompok mereka yang akan mewakili teman-teman-

nya menjelaskan hasil diskusi kelompok.  Hal ini menjadikan siswa harus siap 

ketika nomor anggotanya yang terpilih.  Agar dirinya siap untuk menjadi wakil 

kelompoknya, siswa harus berusaha memahami apa yang sudah didiskusikan 

oleh kelompoknya.  Selanjutnya tahap pemberian tes dan penghargaan, pembe-

rian tes ditujukan untuk melihat apakah siswa telah memahami konsep yang di-

pelajari, dan melihat banyaknya siswa yang belum atau sudah memahami konsep 

yang dipelajari.  Selain itu nilai tes setiap siswa juga akan menjadi penentu bagi 

penilaian kelompok terbaik yang akan mendapat reward dari guru.  Pemberian 

penghargaan akan menjadi stimulus bagi siswa untuk selalu aktif dalam setiap 

pembelajaran.  Ketika siswa mau aktif dalam diskusi kelompok atau dalam pro-

ses pembelajaran, dan siswa memahami konsep matematis yang didiskusikan 

atau dipelajari, maka siswa akan memperoleh sebuah pengetahuan matematis.  

Dan saat siswa telah memiliki pengetahuan matematis maka hal tersebut akan 

berdampak pada hasil belajar matematika siswa.  

 

Di sisi lain, guru tetap harus memantau dan memotivasi keterlibatan siswa dalam 

diskusi agar selalu berpartisipasi aktif dalam kelompoknya.  Dengan demikian, 

pengaruh model pembelajaran ini memungkinkan adanya peningkatan hasil 

belajar matematika siswa. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah: 
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Gambar 1. Diagram Hubungan antar Variabel 

 

 

Keterangan: 

X1 (Variabel Bebas)  : Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe NHT 

Y1(Variabel Terikat) : Model Pembelajaran Konvensional 

X2 (Variabel Bebas)  : Hasil belajar matematika siswa yang mengikuti        

 pembelajaran dengan model kooperatif tipe NHT 

Y2(Variabel Terikat) : Hasil belajar matematika siswa yang mengikuti      

   pembelajaran dengan model konvensional. 

 

H. Hipotesis 

 

 

Hipotesis Penelitian ini adalah “Ada pengaruh pengunaan pembelajaran kooperatif  

tipe NHT terhadap peningkatan hasil belajar metamatika siswa kelas tinggi SD 

Negeri  2  Kampung Baru tahun pelajaran 2013/2014”. 

X1 Y1 

X2 Y2 


