
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE
NUMBERED HEAD TOGETHER TERHADAP HASIL

BELAJAR IPS SISWA KELAS IV SD
NEGERI 1 TANJUNG JAYA

(Skripsi)

Oleh

EKA SEPTIANA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2017



ABSTRAK

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE
NUMBERED HEAD TOGETHER TERHADAP HASIL

BELAJAR IPS SISWA KELAS IV SD
NEGERI 1 TANJUNG JAYA

Oleh

EKA SEPTIANA

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa pada mata
pelajaran IPS yang dapat diketahui dari persentase ketuntasan hasil UTS siswa
yakni pada kelas IV A sebesar 20% dan pada kelas  IV B sebesar 13,33%.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran
kooperatif tipe numbered head together terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV
SD Negeri 1 Tanjung Jaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes. Alat pengumpul data
berupa soal pilihan jamak yang sebelumnya telah diujikan dan dianalisis dengan
validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data berupa kuantitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa persentase ketuntasan nilai posttest pada kelas eksperimen
adalah 60%, sedangkan ketuntasan nilai posstest pada kelas kontrol adalah
33,30%. Hasil pengujian hipotesis menggunakan rumus t-test pooled varians
diperoleh data thitung sebesar 2,95 sedangkan ttabel sebesar 2,000, perbandingan
tersebut menunjukan (2,95 > 2,000) berarti Ha diterima. Artinya terdapat
pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe numbered head together terhadap
hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 1 Tanjung Jaya. Berdasarkan hasil
pehitungan uji hipotesis menunjukan nilai sig (2-tailed) 0,004, (0,004 < 0,05)
sehingga Ha diterima. Dari perhitungan tersebut dapat diperoleh bahwa model
pembelajaran kooperatif tipe numbered head together dapat mempengaruhi hasil
belajar siswa.

Kata kunci: numbered head together, hasil belajar, IPS
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan sarana  untuk meningkatkan kualitas sumber daya

manusia, oleh sebab itu maka pendidikan menjadi suatu kebutuhan bagi setiap

umat manusia. Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses yang

bertujuan untuk membentuk seseorang agar mempunyai keterampilan yang

dapat digunakan untuk hidup di masyarakat, bangsa dan negara. Tingkat

sumber daya manusia yang dimiliki suatu bangsa akan mempengaruhi tingkat

kemajuan suatu bangsa tersebut.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 menyebutkan pendidikan
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Undang-undang di atas menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa aktif

mengembangkan potensi dirinya. Tahapan pendidikan mulai dari jenjang

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan

yang diberikan disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa, tujuan yang

akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Untuk mencapai

tujuan tersebut, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dilaksanakan
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dengan mengacu pada kurikulum. Undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun

2003 menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk

mencapai tujuan pendidikan.

Kurikulum yang digunakan SDN 1 Tanjung Jaya adalah Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP). Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan

(BSNP) (2006: 6) KTSP adalah kurikulum operasional yang satuan

pendidikan disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan

pendidikan. Pelaksanaan proses pembelajaran pada kurikulum KTSP

dilaksanakan dengan sistem mata pelajaran. Salah satu mata pelajaran yang

ada dalam KTSP adalah ilmu pengetahuan sosial (IPS).

Tujuan pendidikan IPS dikembangkan atas dasar pemikiran bahwa

pendidikan IPS merupakan suatu disiplin ilmu. Oleh  sebab itu pendidikan

IPS merupakan suatu ilmu yang sangat penting untuk dipahami dan diketahui

siswa dan pelaksanaannya harus mengacu pada tujuan pendidikan nasional.

Permendiknas no. 22 tahun 2006 tentang standar isi menyatakan bahwa
tujuan pendidikan IPS meliputi (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; dan (4) memiliki kemampuan berkomunikasi,
bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di
tingkat lokal, nasional, dan global.

Tujuan pendidikan IPS dapat tercapai apabila pelaksanaan pembelajaran

dapat berlangsung dengan baik. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila dalam
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proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran tepat dan sesuai

dengan karakteristik siswa. Menurut Joyce dan Weil dalam Sagala (2013:

176) model  pembelajaran adalah suatu deskripsi dari lingkungan belajar yang

menggambarkan perencanaan kurikulum, kursus-kursus, desain unit-unit

pelajaran dan pembelajaran, perlengkapan belajar, buku-buku pelajaran,

buku-buku kerja, program multimedia, dan bantuan belajar melalui program

komputer. Komalasari (2010: 57) mendefinisikan model pembelajaran adalah

bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan

secara khas oleh guru.

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara yang dilakukan di

SDN 1 Tanjung Jaya pada tanggal 1 dan 2 November 2016 dengan guru

kelas IV dapat diketahui bahwa model pembelajaran yang sebagian besar

digunakan guru di sekolah dalam mengajar adalah metode pembelajaran

konvensional. Pada pembelajaran dengan metode pembelajaran konvensional,

guru merupakan subjek utama kegiatan pembelajaran (teacher centered).

Pada saat observasi peneliti melihat bahwa selama kegiatan pembelajaran

siswa hanya duduk diam mendengarkan guru menjelaskan materi yang ada di

dalam buku paket yang dibagikan kepada siswa pada setiap pertemuan.

Siswa tidak terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran sehingga siswa

terlihat merasa bosan dan cenderung masih merasa malu dan tidak percaya

diri dalam mengemukakan pendapat atau bertanya. Selain itu rasa ingin tahu

siswa masih rendah dan belum termotivasi untuk menguasai materi pelajaran

yang dapat dilihat dari hasil belajar Ujian Tengah Semester (UTS).

Berdasarkan penelitian pendahuluan di SDN 1 Tanjung Jaya diperoleh data
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hasil belajar Ujian Tengah Semester (UTS) IPS semester ganjil kelas IV SDN

1 Tanjung Jaya tahun pelajaran 2016/2017 diperoleh informasi yang

dipaparkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Data persentase nilai UTS siswa pada mata pelajaran IPS

Kelas
IV

KKM Jumlah
Siswa

Jumlah
Siswa
Tuntas

Jumlah
Siswa
Belum
Tuntas

Persentase
Ketuntasan

Persentase
siswa
belum
tuntas

A 70 30 6 24 20 % 80%
B 70 30 4 26 13,33% 86,67%

Sumber: Dokumentasi Ulangan Tengah Semesteer (UTS) TP. 2016/2017

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa persentase ketuntasan hasil

belajar siswa kelas IVA sebesar 20% yang menunjukkan bahwa hanya 6

orang siswa dari jumlah keseluruhan 30 siswa yang mencapai Kriteria

Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan, yaitu 70. Kemudian di

kelas IVB persentase ketuntasan lebih rendah yaitu sebesar 13,33% yang

menunjukkan bahwa hanya 4 orang siswa dari 30 siswa yang mencapai

KKM. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar IPS kelas IVB lebih rendah

dibandingkan kelas IVA.

Berdasarkan hasil observasi kelas IV di SDN 1 Tanjung Jaya rendahnya hasil

belajar siswa diduga salah satunya terjadi karena penerapan model

pembelajaran yang kurang tepat yaitu pembelajaran yang masih cenderung

berpusat pada guru. Pada saat proses pembelajaran guru tidak melibatkan

siswa secara aktif sehingga siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran,

agar proses pembelajaran menjadi aktif dan tidak membosankan serta

membuat rasa ingin tahu siswa tentang materi belajar berkembang, maka
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perlu menerapkan metode-metode atau model pembelajaran yang bervariasi,

inovatif dan tepat. Salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat

digunakan adalah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

numbered head together, yang pada dasarnya lebih bersifat student centered

dan melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran.

Menurut Hamdayama (2014: 175) model pembelajaran numbered head

together 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. Kemudian

Komalasari (2011: 62) menjelaskan model pembelajaran numbered head

together (kepala bernomor) adalah model pembelajaran dimana setiap siswa

diberi nomor kemudian dibuat suatu kelompok kemudian secara acak guru

memanggil nomor dari siswa. 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.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui pengaruh penggunaan

model pembelajaran kooperatif tipe numbered head together terhadap mata

pelajaran IPS, oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian mengenai  “Pengaruh

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together terhadap

Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS Kelas IV SDN 1 Tanjung Jaya

Tahun Pelajaran 2016/2017”.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai

berikut.

1. Guru mendominasi proses pembelajaran sehingga pembelajaran berpusat

pada guru (teacher centered).

2. Penggunaan model pembelajaran yang kurang bervariasi, sehingga

pembelajaran terkesan membosankan.

3. Siswa terlihat pasif saat proses pembelajaran.

4. Siswa belum berkembang rasa ingin tahu mengenai materi pelajaran.

5. Siswa belum termotivasi untuk menguasai materi.

6. Rasa percaya diri siswa belum terlihat.

7. Rendahnya hasil belajar siswa mata pelajaran IPS.

C. Batasan  Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran kooperatif

tipe numbered head together dan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 1

Tanjung Jaya pada ranah kognitif.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, dapat ditarik suatu

rumusan masalah adalah: “Sejauh mana pengaruh yang positif dan signifikan

pada penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe numbered head

together terhadap peningkatan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 1

Tanjung Jaya Lampung Tengah?”.
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E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh yang

positif  dan signifikan pada penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe

numbered head together terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 1

Tanjung Jaya .

F. Manfaat Penelitian

Setelah melaksanakan proses penelitian, penelitian ini diharapkan dapat

bermanfaat bagi:

1. Siswa

Membantu meningkatkan hasil belajar.

2. Guru

Memberikan sumbangan pemikiran bagi guru dalam memilih model

pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

3. Sekolah

Memberi sumbangan pemikiran dalam upaya mengadakan perbaikan-

perbaikan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar siswa.

4. Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan dalam menerapkan model

pembelajaran di kelas serta menambah pengalaman peneliti dalam

melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Jenis Penelitian adalah penelitian eksperimen.
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2. Objek penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe numbered

head together, dan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 1 Tanjung Jaya.

3. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 1 Tanjung Jaya.

4. Penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Tanjung Jaya semester genap tahun

pelajaran 2016/2017.
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II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Model Pembelajaran

a. Pengertian Model Pembelajaran

Model Pembelajaran merupakan suatu teknik yang dipilih oleh guru

untuk membuat suasana belajar lebih menyenangkan dan juga

sebagai sarana penunjang keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran.

Joyce dan Weill dalam Huda (2014: 73) mendefinisikan model

pebelajaran sebagai rencana atau pola yang dapat digunakan untuk

membentuk kurikulum, mendesain materi-materi intruksional, dan

memandu proses pengajaran di ruang kelas atau setting yang

berbeda.

Menurut Prastowo (2013: 65) model pembelajaran adalah acuan

pembelajaran yang secara sistematis dilaksanakan berdasarkan pola–

pola pembelajaran tertentu. Sedangkan Warsono (2012: 25)

menjelaskan model pembelajaran adalah model yang dipilih dalam

pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran dan dilaksanakan

dengan suatu sintaks (langkah-langkah yang sistematis dan urut)

tertentu. Selanjutnya menurut Suprijono (2013: 64) model
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pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang

melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan

model pembelajaran adalah suatu model yang menjadi acuan dalam

pembelajaran serta mempunyai pola langkah-langkah pembelajaran

yang sistematis. Model pembelajaran yang dipilih oleh guru

digunakan sebagai pedoman dalam mengajar dan bertujuan untuk

meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar agar dapat mencapai

tujuan pembelajaran.

b. Model Pembelajaran Kooperatif

Model pembelajaran sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran

agar kegiatan pembelajaran lebih menarik. Salah satu inovasi yang

dapat dilakukan oleh guru adalah dengan menerapkan model

pembelajaran kooperatif. Ada beberapa pengertian tentang

pembelajaran kooperatif menurut para ahli, antara lain Hamdayama

(2014: 64) mengemukakan pembelajaran kooperatif merupakan

model pembelajaran dengan menggunakan sistem

pengelompokan/tim kecil, yaitu antara empat sampai enam orang

yang memiliki latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin,

ras atau suku yang berbeda.

Selanjutnya menurut Art dan Newman dalam Huda (2014: 30)

mendefinisikan model pembelajaran kooperatif adalah suatu
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kelompok kecil/siswa yang bekerja sama dalam suatu tim untuk

mengatasi suatu masalah. Adapun Warsono (2012: 161) berpendapat

model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang

melibatkan sejumlah kelompok kecil siswa yang bekerja sama dan

belajar bersama dengan saling membantu secara interaktif untuk

mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Menurut Susanto

(2014: 201) pembelajaran kooperatif adalah suatu model

pembelajaran dimana sistem belajar dan bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil yang berjumlah 4 orang secara kolaboratif sehingga

dapat merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar.

Berdasarkan pengertian pembelajaran kooperatif dari para ahli di

atas peneliti menyimpulkan pembelajaran kooperatif adalah model

pembelajaran yang menggunakan sistem pengelompokan dalam

proses pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran kooperatif siswa

dibagi menjadi beberapa kelompok yang setiap kelompoknya terdiri

dari beberapa siswa yang heterogen bekerjasama untuk mencapai

tujuan pembelajaran.

c. Tipe-tipe Model Pembelajaran Kooperatif

Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran

yang memiliki banyak variasi dalam pelaksanaannya. Pada dasarnya

tipe-tipe dalam model pembelajaran kooperatif ini adalah sama yaitu

siswa diajarkan untuk bekerja sama dan diajarkan agar siswa mampu

bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, namun pada proses
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pelaksanaannya saja yang berbeda yang dapat terlihat dari

karakteristik setiap model-model pembelajaran kooperatif tersebut.

Menurut Komalasari (2011: 62) terdapat Sembilan model

pembelajaran kooperatif yaitu: (1) Number Head Together, (2)

Cooperative Script, (3) STAD, (4) Think Pair Share, (5) Jigsaw, (6)

Snowball Throwing, (7) TGT, (8) CIRC, dan (9) Two Stay Two

Stray. Huda (2014: 197) terdapat sepuluh tipe yang termasuk dalam

model pembelajaran kooperatif antara lain:

(1)Team Games Tournament (TGT), (2) Team Assisted
Individualization (TAI), (3) Student Team Achievement
Division (STAD), (4) Numbered Head Together (NHT), (5)
Jigsaw, (6) Think Pair Share, (7) Two Stay Two Stray, (8) Role
Playing, (9) Pair Check, dan (10) Cooperative Script.

Model pembelajaran kooperatif yang diterapkan dalam penelitian ini

adalah tipe NHT. Peneliti memilih menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe NHT karena model pembelajaran ini

sesuai dengan materi yang akan disampaikan dan sesuai dengan

keadaan serta lebih membuat suasana belajar lebih menyenangkan.

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dalam proses

pembelajaran, diharapkan dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa

terhadap materi yang diberikan dan memudahkan siswa dalam

belajar, melalui model pembelajaran yang menyenangkan serta

melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran siswa

akan termotivasi untuk belajar dan lebih mudah mengingat serta

memahami materi yang sampaikan.
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2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together
(NHT)

a. Pengertian NHT

Model pembelajaran kooperatif tipe NHT dikembangkan oleh

Spancer Kagan. Menurut Hamdayama (2014: 175) NHT adalah

bagian dari model pembelajaran kooperatif struktural, yang

menekankan pada struktur-struktur khusus yang dirancang untuk

memengaruhi pola interaksi siswa. 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.

Susanto (2014: 227) menyatakan model pembelajaran kooperatif tipe

NHT adalah suatu model pembelajaran berkelompok yang setiap

anggota kelompoknya bertanggung jawab atas tugas kelompoknya,

sehingga tidak ada pemisahan antara siswa yang satu dengan siswa

yang lain dalam satu kelompok untuk saling memberi dan menerima

antara satu dan yang lainnya. Kemudian Kurniasih (2016: 29) juga

menjelaskan model NHT dapat dijadikan alternatif variasi model

pembelajaran dengan membentuk kelompok heterogen, setiap

kelompok beranggotakan 3-5 siswa, setiap anggota memiliki satu

nomor, kemudian guru mengajukan pertanyan untuk didiskusikan

bersama dalam kelompok dengan menunjuk salah satu nomor untuk

mewakili kelompok.
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Selanjutnya Komalasari (2011: 62) menjelaskan model pembelajaran

NHT (kepala bernomor) adalah model pembelajaran dimana setiap

siswa diberi nomor kemudian dibuat suatu kelompok kemudian

secara acak guru memanggil nomor dari siswa. Sesuai dengan

pendapat Komalasari  (2011: 62), Hamdani (2011: 89)

mengemukakan NHT adalah metode belajar dengan cara setiap

siswa diberi nomor dan dibuat satu kelompok, kemudan secara acak

guru memanggil nomor siswa.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli peneliti menyimpulkan

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 akademik untuk meningkatkan penguasaan

akademik menghargai keberagaman dan meningkatkan keterampilan

sosial. Ciri khas pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe numbered

head together adalah siswa menggunakan nomor kepala  yang

berbeda dalam satu kelompok.

b. Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT

Setiap model pembelajaran memiliki langkah-langkah yang menjadi

ciri khasnya. Begitu pula dengan model pembelajaran kooperatif tipe

NHT, dalam penerapannya memiliki langkah-langkah yang berbeda

dengan model yang lain.. Langkah-langkah pelaksanaan
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pembelajaran kooperatif tipe NHT  menurut Ibrahim dalam

Hamdayama (2014: 175-177) sebagai berikut.

a. Persiapan
Dalam tahap ini guru mempersiapkan rancangan pelajaran
dengan membuat Skenario pembelajaran (SP), Lembar
Kerja Siswa (LKS).

b. Pembentukan kelompok
Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang
beranggotakan 3-5 orang siswa. Guru memberi nomor
kepada setiap siswa dalam kelompok dan nama kelompok
yang berbeda. Kelompok yang dibentuk merupakan
percampuran yang ditinjau dari latar belakang sosial,ras,
jenis kelamin, dan kemampuan belajar.

c. Tiap kelompok harus memiliki buku paket atau buku
panduan agar memudahkan siswa dalam menyelesaikan
LKS atau masalah yang diberikan oleh guru.

d. Diskusi kelompok
Dalam kerja kelompok, guru membagikan LKS kepada
setiap siswa sebagai bahan yang akan dipelajari. Dalam
kerja kelompok setiap siswa berpikir bersama untuk
mnggambarkan dan meyakinkan bahwa tiap orang
mengetahui jawaban dari pertanyaan yang telah ada dalam
LKS atau pertanyaan yang telah diberikan oleh guru.

e. Memanggil nomor anggota atau pemberian jawaban.
Pada tahap ini, guru menyebut satu nomor dan para siswa
dari tiap kelompok dengan nomor yang sama mengangkat
tangan dan menyiapkan jawaban kepaada siswa di kelas.

f. Memberi kesimpulan
Guru bersama siswa menyimpulkan jawaban akhir dari
semua pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang
disajikan.

Menurut Hamdani (2011: 90) mengemukakan langkah-langkah

numbered head together, yaitu:

a. Siswa dibagi dalam kelompok dan setiap siswa dalam setiap
kelompok mendapat nomor.

b. Guru memberikan tuga dan tiap-tiap kelompok disuruh
untuk memastikan bahwa setiap anggota kelompok dapat
mengerjakannya.

c. Guru memanggil salah satu nomor siswa dan siswa yang
nomornya dipanggil melaporkan hasil kerjasama mereka.

d. Siswa lain diminta untuk memberi tanggapan, kemudian
guru menunjuk nomor yang lain.

e. Kesimpulan.
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Sedangkan Kurniasih (2016: 31) mengemukakan langkah-

langkah model pembelajaran kooperatif tipe numbered head together

sebagai berikut:

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

b. Penugasan diberikan kepada setiap siswa berdasarkan nomor
terhadap tugas yang berangkai

c. Jika perlu, guru bisa menyuruh kerja sama antar kelompok
d. Laporkan hasil dan tanggapan dari kelompok yang lain

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti memilih langkah-

langkah pembelajaran kooperatif tipe NHT menurut Ibrahim dalam

Hamdayama (2014: 175-177) yaitu: (1) persiapan, (2) pembentukan

kelompok, (3) tiap kelompok memiliki buku paket atau buku

pandun, (4) diskusi masalah, (5) memanggil nomor anggota atau

pemberian jawaban, (6) memberi kesimpulan.

c. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif
Tipe NHT

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
Menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe numbered
head together 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
Dalam menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe
numbered head together terdapat beberapa kelemahan yang harus
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di waspadai, 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.

Selanjutnya Hamdani (2011: 90) menyatakan kelebihan dan

kekurangan model kooperatif tipe numbered head together sebagai

berikut:

a. Kelebihan
(1) Setiap siswa menjadi siap  semua, (2) siswa dapat
melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh, (3) siswa
yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai.

b. Kekurangan
(1) Kemungkinan nomor yang dipanggil lagi oleh guru, (2)
tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru.

Sedangkan Kurniasih (2016: 30-31)  juga mengemukakan kelebihan

dan kekurangan model pembelajaran tipe numbered head together

yaitu:

a. Kelebihan
(1) Dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, (2) mampu
memperdalam pemahaman siswa, (3) melatih tanggung
jawab siswa, (4) mengembangkan rasa ingin tahu siswa, (5)
meningkatkan rasa percaya diri siswa, (6) mengembangkan
rasa saling memiliki dan kerjasama, (7) setiap siswa
termotivasi untuk menguasai materi, (8) menghilangkan
kesenjangan antara yang pintar dengan tidak pintar, (9)
tercipta suasana gembira dalam belajar.

b. Kekurangan
(1) Ada siswa yang takut terintimidasi bila memberi nilai
jelek kepada anggotanya, (2) ada siswa yang mengambil
jalan pintas dengan meminta tolong kepada temannya untuk
mencarikan jawabannya, (3) apabila ada satu nomorkurang
maksimal mengerjakan tugasnya, tentu saja mempengaruhi
pekerjaan pemilik tugas lain pada nomor selanjutnya.
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Berdasarkan pendapat ahli di atas, peneliti menyimpulkan akan

menggunakan teori menurut Hamdayama yang kelebihannya model

pembelajaran kooperatif tipe numbered head together memiliki

kelebihan dan kekurangan 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. Kelemahannya

yaitu (1) siswa sudah terbiasa dengan cara konvensional akan sedikit

kewalahan, (2) guru harus bisa memfasilitasi siswa, dan (3) tidak

semua mendapat giliran.

3. Belajar

a. Pengertian Belajar

Banyak sekali teori yang berkaitan dengan belajar. Masing-masing

teori memiliki kekhasan tersendiri dalam mempersoalkan belajar.

Menurut Daryanto (2010: 2) belajar adalah suatu proses usaha yang

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya

sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan.

E.R. Hilgard dalam Susanto (2013: 3) mengungkapkan belajar

adalah suatu perubahan kegiatan reaksi terhadap lingkungan.

Perubahan kegiatan yang dimaksud mencakup pengetahuan,

kecakapan, tingkah laku, dan ini diperoleh melalui latihan

(pengalaman). Adapun Pengertian belajar menurut Winkel dalam



19

Susanto (2013: 4) 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.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan belajar

merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang secara

sadar untuk menghasilkan perubahan-perubahan sebagai akibat dari

interaksinya dengan lingkungan. Perubahan-perubahan yang

dihasilkan mencakup perubahan dalam pengetahuan, pemahaman

keterampilan dan sikap.

b. Teori belajar

Teori belajar dibuat dan disusun untuk menjelaskan keadaan

sebenarnya tentang pelaksanaan pendidikan. Winataputra (2008: 1.6-

6.15) menjelaskan bebarapa teori belajar sebagai berikut.

a) Teori Belajar Behavioristik
Teori belajar behavioristik mendefinisikan bahwa belajar
merupakan perubahan tingkah laku, khususnya perubahan
kapasitas siswa untuk beperilaku (yang baru) sebagai hasil
belajar, bukan sebagai hasil proses pematangan (atau
pendewasaan) semata. Perubahan perilaku manusia sangat
dipengaruhi oleh lingkungan yang akan memberikan beragam
pengalamankepada seseorang.

b) Teori Belajar Kognitif
Teori belajar kognitif memandang bahwa pada dasarnya setiap
orang dalam bertingkah laku dan mengerjakan segala sesuatu
senantiasa dipengaruhi oleh tingkat-tingkat perkembangan dan
pemahamannya atas dirinya sendiri. Setiap orang memiliki
kepercayaan, ide-ide dan prinsip yang dipilih untuk kepentingan
dirinya.
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c) Teori Belajar Sosial
Teori ini menjelaskan tentang pengaruh penguatan dari luar diri
atau lingkungan seorang siswa, dan aktifitas kognitif dari dalam
diri siswa digabungkan dengan filsafat dasar teori belajar
humanistik, yaitu “memanusiakan manusia”, terhadap
kemampuan siswa belajar melalui cara “modelling” atau
mencontoh perilaku orang lain.

d) Teori Belajar Humanistik
Teori belajar humanistik manjelaskan bahwa belajar merupakan
suatu proses di mana siswa mengembangkan kemampuan
pribadi yang khas dalam bereaksi terhadap lingkungan sekitar.

e) Teori Belajar Konstruktifis
Teori belajar konstruktifis memaknai belajar sebagai proses
mengonstruksi pengetahuan melaluai proses internal seseorang
dan interaksi dengan orang lain. Hasil belajar akan dipengaruhi
oleh kompetensi dan struktur intelektual seseorang. Hasil belajar
dipengaruhi pula oleh tingkat kematangan berpikir, pengetahuan
yang telah dimiliki sebelumnya, serta faktor lainnya seperti
konsep diri dan percaya diri dalam proses belajar.

Berdasarkan paparan teori di atas peneliti menyimpulkan model

pembelajaran yang sesuai dengan model kooperatif ialah teori

belajar konstruktifis. Teori belajar konstruktifis memaknai belajar

sebagai proses mengonstruksi pengetahuan melaluai proses internal

seseorang dan interaksi dengan orang lain, pengetahuan yang telah

dimiliki sebelumnya, dan juga faktor lainnya seperti konsep diri dan

percaya diri dalam proses belajar.

c. Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran berhubungan dengan jenis, hakikat dan hasil

belajar. pembelajaran harus menghasilkan belajar akan tetapi tidak

semua proses belajar terjadi karena adanya kegiatan pembelajaran.

Komalasari (2011: 3) menyatakan pembelajaran yaitu suatu sistem
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atau proses membelajarkan subjek didik/pembelajar yang

direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara

sistematis agar subjek didik dapat mencapai tujuan-tujuan

pembelajaran secara efektif dan efisien.sedangkan Gagne dalam

Huda (2013: 3) menjelaskan bahwa pembelajaran dapat diartikan

sebagai proses modifikasi dalam kapasitas manusia yang bisa

dipertahankan dan ditingkatkan levelnya.

Hernawan (2007: 3) menyatakan pembelajaran penekanannya
pada kegiatan belajar siswa yang telah dirancang oleh guru
melalui usaha yang terencana melaui prosedur atau metode
tertentu agar terjadi proses perubahan perilaku secara
komprehensif, yang terpenting dalam proses pembelajaran ini
adalah perlunya komunikasi timbal balik antara guru dan
siswa, siswa dengan baik itu secara langsung maupun tidak
langsung atau melalui media.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut peneliti menyimpulkan

pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan belajar mengajar

yang melibatkan interaksi siswa dengan guru dan sumber belajar

pada suatu lingkungan belajar. Kegiatan tersebut dirancang atau

didesain oleh guru melalui prosedur atau metode tertentu agar dapat

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran.

d. Hasil Belajar

Hasil belajar diperoleh siswa setelah melalui proses belajar dan

mengajar. Pembelajaran yang baik akan mendapatkan hasil yang

baik pula. Menurut Kunandar (2013: 63) hasil belajar adalah

kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, afektif, maupun

psikomotor yang dicapai atau dikuasai siswa setelah mengikuti suatu
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pembelajaran. Sedangkan Susanto (2013: 5) mengungkapkan hasil

belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik

menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil

dari kegiatan belajar.

Hasil belajar menurut Bloom dalam Sudjana (2011: 22–31)
mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang
terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan, pemahaman,
aplikasi, análisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah afektif
berkenaan dengan perilaku atau respon yang terdiri dari lima
aspek yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian,
organisasi, dan internalisasi. Ranah psikomotorik berkenaan
dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak.
Ada enam aspek ranah psikomotorik yaitu gerakan refleks,
keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual,
kemampuan di bidang fisik (kekuatan, keharmonisan, dan
ketepatan), gerakan-gerakan skill (mulai dari keterampilan
sederhana sampai keterampilan yang kompleks), dan
kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non-
decursive seperti gerakan ekspresif dan interpretatif.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas,  peneliti menyimpulkan hasil

belajar adalah perubahan tingkah laku siswa secara keseluruhan

meliputi aspek kognitif, afektif maupun psikomotor setelah

melakukan proses pembelajaran. Pada penelitian ini peneliti

memfokuskan  hasil belajar pada aspek kognitif.

4. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

a. Pengertian IPS

IPS sebagai disiplin ilmu memiliki cakupan dan kajian ilmu yang

luas. IPS memiliki kajian utamanya adalah manusia dan  aktiviasnya.

Ilmu pengetahuan sosial merupakan satu ilmu yang mempelajari

tentang realitas dan fenomena yang ada di lingkungan masyarakat.
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Menurut Trianto (2012: 171) IPS merupakan integrasi dari berbagai

cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi,

ekonomi, politik, hukum dan budaya. Menurut Susanto (2013: 137)

IPS adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji berbagai disiplin ilmu

sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang dikemas

secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan dan pemahaman yang

mendalam kepada peserta didik, khususnya ditingkat dasar dan

menengah.

BSNP (2006: 175) menyatakan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari

SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat

peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu

sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi

Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi.

Berdasarkan beberapa teori di atas peneliti menyimpulkan IPS

adalah ilmu pengetahuan yang mengintegrasikan berbagai cabang

ilmu-ilmu sosial yang didasarkan atas dasar relitas dan fenomena

sosial dimana tujuan utamanya adalah membantu mengembangkan

kemampuan dan wawasan siswa yang menyeluruh (komprehensif)

tentang berbagai aspek ilmu-ilmu sosial kemanusiaan (humaniora)

yang diolah berdasarkan pola pendidikan untuk dijadiakan program

pengajaran pada tingkat persekolahan.
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b. Karakteristik IPS

Pada dasarnya setiap mata pelajaran memiliki suatu ciri atau

karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat dilihat

dari isi mata pelajaran tersebut.

Menurut Trianto (2012: 174) karakteristik IPS sebagai berikut:

1) Sejarah,ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, dan
sosiologi.

2) Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS berasal dari
struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi dan sosiologi,
yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi pokok bahsan
atau topik tertentu.

3) SK dan KD dapat menyangkut peristiwa dan perubahan
kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat,
kewilayahan, daptasi dan pengelolaan lingkungan, struktur,
proses dan maslah sosial serta upaya-upaya perjuangan hidup
agar survive seperti pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, keadilan
dan jaminan keamanan.

Supriatna (2007: 12) menjelaskan bahwa karakteristik pendidikan

IPS adalah berupaya untuk mengembangkan kompetensi sebagai

warga negara yang baik antara masyarakat sehingga terjalin

persatuan dan keutuhan bangsa. Warga negara yang baik berarti

yang dapat menjaga keharmonisan . Berdasarkan  teori di atas dapat

peneliti pahami bahwa karakteristik dari mata pelajaran IPS adalah

berupaya untuk mengembangkan kemampuan siswa, dengan

memasukan esensi kewarganegaraan untuk menjadikan siswa

sebagai warga negara yang baik, dan memasukan esensi

pengembangan kemampuan sosial sehingga membuka dan

memperluas pengetahuan dan cakrawala budaya serta meningkatkan

kemampuan sosial siswa.
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c. Tujuan Pembelajaran IPS

Pendidikan IPS sebagai mata pelajaran yang diberikan di sekolah

bukan hanya memberikan bekal pengetahuan saja melainkan

memberikan bekal nilai dan sikap serta keterampilan dalam

kehidupan peserta didik di masyarakat, bangsa, dan negara dalam

berbagai karakteristik. Pendidikan IPS mengembangkan tiga ranah

atau aspek pembelajaran, yaitu aspek kognitif (pengetahuan),

psikomotorik (keterampilan), dan afektif (sikap). Buchari Alma

dalam Susanto (2013: 141) mengemukakan pengertian IPS  sebagai

suatu program pendidkan .yang merupakan suatu keseluruhan yang

pada pokoknya mempersoalkan manusia dalam lingkungan alam

fisik maupun dalam lingkungsn sosialnya dan bahannya diambil dari

berbagai ilmu sosial, seperti: geografi, sejarah, ekonomi, antropologi

sosiologi, politik, dan psikologi.

Permendiknas no. 22 tahun 2006 tentang standar isi
menyatakan bahwa tujuan pendidikan IPS meliputi (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; dan (4) memiliki kemampuan
berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam
masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan
global.

Menurut Susanto (2014: 145) tujuan utama pembelajaran IPS ialah

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap

masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki mental positif

terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil
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mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang

menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat.

Supriatna (2007: 11) berpendapat bahwa tujuan pendidikan IPS

adalah mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menguasai

disiplin ilmu-ilmu sosial untuk mencapai tujuan pendidikan yang

lebih tinggi.

Berdasarkan teori-teori di atas peneliti merumuskan tujuan

pendidikan IPS ialah mengembangkan potensi peserta  didik agar

mampu berpikir logis dan kritis dalam mempelajari ilmu-ilmu sosial

untuk mencapai ilmu yang lebih tinggi sehingga peserta didik dapat

mudah tanggap dan mampu menyelesaikan isu-isu dan permasalahan

yang berkembang dalam dirinya sendiri, lingkungan dan masyarakat

serta meningkatkan taraf kesejahteraan dan keamanan dari potensi

konflik yang mungkin saja terjadi di sekitar tempat peserta didik

tinggal dengan cara meningkatkan kemampuan berkomunikasi,

bekerja sama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di

tingkat lokal, nasional, dan global.

d. IPS di SD

Hakikat IPS di SD memberikan pengetahuan dasar dan keterampilan

sebagai media pelatihan bagi siswa sebagai warga negara sedini

mungkin. Menurut Susanto (2013: 143) pendidikan IPS di SD

merupakan bidang studi yang mempelajari manusia dalam semua

aspek kehidupan dan interaksinya dengan masyarakat.
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Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 menjelaskan beberapa ruang

lingkup dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial; (1) Manusia,

Tempat dan Lingkunganya, (2) Waktu, Keberlanjutan dan

Perubahan, (3) Sistem Sosial dan Budaya, (4) Perilaku Ekonomi dan

Kesejahteraan.

Menurut Bruner dalam Sapriya (2007: 38) terdapat tiga prinsip

pembelajaran IPS di SD, yaitu (1) pembelajaran harus berhubungan

dengan pengalaman serta konteks lingkungan sehingga dapat

mendorong mereka untuk belajar, (2) pembelajaran harus terstruktur

sehingga siswa belajar dari hal-hal mudah kepada hal-hal yang sulit,

dan (3) pembelajaran harus disusun sedemikian rupa sehingga

memungkinkan siswa dapat melakukan eksplorasi sendiri dalam

mengkonstruksi pengetahuannya.

Susanto (2014: 33) mengemukakan secara umum tujuan
pembelajaran IPS di SD, antara lain: (1) memperoleh
gambaran tentang suatu daerah/lingkungannya sendiri, (2)
mendapatkan informasi tetang suatu lingkungan
daerah/wilayah Indonesia, (3) memperoleh pengetahuan
tentang penduduk Indonesia, (4) menumbuhkembangkan
kesadaran dan wawasan kebangsaan, (5) mengetahui
kebutuhan hidup, (6) mampu merasakan sebuah kemajuan
khususnya teknologi mutakhir, (7) mampu berkomunikasi,
bekerjasama dan bersaing di tingkat lokal, nasional dan
internasional, (8) mampu berinteraksi sebagai mahluk sosial
yang berbudaya, (9) memiliki kepekaan terhadap fenomena
sosial budaya, dan (10) memiliki integritas yang tinggi
terhadap negara dan bangsa.

Berdasarkan pembahasan tentang IPS SD di atas dapat disimpulkan

bahwa hakikat IPS adalah untuk mengembangkan konsep pemikiran

yang berdasarkan realita kondisi sosial yang ada di lingkungan
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siswa, sehingga dengan memberikan pendidikan IPS diharapkan

dapat melahirkan warga negara yang baik, bertanggung jawab,

terhadap bangsa dan negaranya.  Cara dan teknik pembelajaran IPS

di SD itu sendiri harus dikaji dengan tepat. Karena bahan materi IPS

penuh dengan konsep-konsep abstrak seperti waktu, perubahan,

kesinambungan (continuity), arah mata angin, lingkungan, ritual,

akulturasi, kekuasaan, demokrasi, nilai, peranan, permintaan, atau

kelangkaan. Oleh sebab itu pembelajaran IPS di SD harus bergerak

dari yang konkret ke yang abstrak dengan mengikuti pola

pendekatan lingkungan yang semakin meluas dan pendekatan spiral

dengan memulai dari yang mudah ke yang sukar, dari yang sempit

menjadi lebih luas, dan dari yang dekat ke yang jauh.

5. Penelitian yang Relevan

Berikut ini beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian

eksperimen dalam proposal ini:

a. Hasil Penelitian Beta Nur Safitri

Berdasarkan hasil penelitian Beta Nur Safitri (2012) yang berjudul

Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Number Head Together

terhadap Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran IPS Kelas IV di SDN

Lesanpuro 3 Kota Malang. Hasil dari penelitian Beta Nur Safitri

adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada penerapan

model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) terhadap hasil

belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas IV di SDN Lesanpuro 3

Kota Malang.
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Berdasarkan pengujian hipotesis dengan uji-t diperoleh hasil

thitung adalah 2,805 dan ttabeladalah 1,994 sedangkan signifikansi p

(0,007). Hasil ini menunjukkan bahwa thitung > ttabel (2,805 lebih besar

dari 1,994) dan p <0,05 (0,007 lebih kecil dari 0,05) sehingga

Ho ditolak dan Ha diterima pada taraf signifikansi 5%. Dengan

demikian ada pengaruh yang positif dan signifikan pada penerapan

model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) terhadap hasil

belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas IV di SDN Lesanpuro 3

Kota Malang.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada model

pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran kooperatif

tipe number head together, variabel terikatnya yaitu hasil belajar dan

jenis penelitiannya menggunakan penelitian eksperimen. Selanjutnya

Beta Nur Safitri juga menerapkan penelitiannya pada mata pelajaran

IPS. Perbedaannya pada penelitian yang dilakukan Beta Nur Safitri

populasi yang digunakan pada penelitian di atas adalah kelas IV SD

Negeri Lesanpuro 3 Kota Malang, sedangkan pada penelitian ini

adalah kelas IV SD Negeri Tanjung Jaya. Tempat penelitian yang

dilakukan Beta Nur Safitri di  kota Malang Jawa Timur, sedangkan

tempat penelitian ini dilakukan di Bangunrejo Lampung Tengah.

Pada penelitian Beta Nur Safitri dilaksanakan pada tahun pelajaran

2011/2012, sedangkan pada penelitian ini dilaksanakan pada tahun

pelajaran 2016/2017.
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b. Hasil Penelitian Husnul Risqi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Husnul Risqi (2014)

yang berjudul pengaruh “Pengaruh Penggunaan Pembelajaraan

Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) terhadap Hasil

Belajar Siswa Kelas 3 SD Muhammadiyah 12 Pamulang pada Mata

Pelajaran Matematika”. Hasil dari penelitian Husnul Risqi adalah

terdapat pengaruh yang signifikan antara pembelajaran kooperatif tipe

NHT terhadap hasi belajar matematika siswa yang dapat dilihat dari

hasil perhitungan uji-t dengan nilai t-hitung > t tabel (2,886 > 2,001)

dengan derajat kebebasan (db)= 58, dengan taraf signifikansi 0,05.

Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, yang artinya rata-rata

hasil belajar matematika siswa pada kelas eksperimen berbeda dengan

rata-rata hasil belajar matematika siswa pada kelas kontrol. Dengan

demikian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran

kooperatif tipe NHT memberikan pengaruh yang signifikan terhadap

hasil belajar matematika siswa.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada model

pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran kooperatif

tipe numbered head together dan  hasil belajar sebagai variabel

terikanya. Perbedaannya mata pelajaran yang diteliti pada penelitian

yang dilakukan Husnul Risqi adalah matematika, sedangkan pada

penelitian ini IPS. Selain itu, penelitian yang dilakukan Risqi

dilaksanakan pada tahun 2014, sedangkan penelitian ini tahun 2017.

Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 3 ini adalah siswa
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kelas 4. Tempat penelitian yang dilakukan Husnul Risqi adalah SD

Muhammadiyah 12 Pamulang Jakarta. Adapun tempat penelitian ini

dilakukan di SD Negeri 1 Tanjung Jaya Lampung Tengah.

B. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir dibuat untuk memudahkan pelaksanaan penelitian,

seorang peneliti membuat kerangka berpikir untuk dijadikan acuan dalam

melaksanakan penelitiannya. Uma Sekaran dalam Sugiyono (2014: 60)

mengemukakan bahwa kerangka  pikir merupakan model konseptual tentang

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah

diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka pikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam

penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian

hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang

dilakukan peneliti di samping mengemukakan deskripsi teoritis untuk

masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel

yang diteliti.

Proses pembelajaran mata pelajaran IPS yang berlangsung di SD Negeri 1

Tanjung Jaya masih berpusat pada guru (teacher centered), 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



32

kooperatif tipe NHT adalah model pembelajaran yang memberikan

pengalaman belajar langsung kepada siswa.

Berdasarkan pokok pemikiran yang telah dijelaskan, memungkinkan bahwa

model pembelajaran kooperatif tipe numbered head together berpengaruh

terhadap hasil belajar siswa. Hubungan antar variabel-variabel dalam

penelitian ini dapat dilihat pada gambar diagram kerangka pikir sebagai

berikut.

Gambar 1. Kerangka konsep variabel

Keterangan:

X = Model Kooperatif Tipe numbered head together

Y = Hasil Belajar Siswa

= Pengaruh

Pada gambar 1 dapat dijelaskan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe

numbered head together yang dilakukan saat proses pembelajaran

berlangsung dapat melibatkan siswa secara aktif dan membuat siswa lebih

termotivasi untuk menguasai materi yang diberikan oleh guru. Model

pembelajaran kooperatif tipe numbered head together juga dapat

mempermudah siswa dalam menghayati dan menerima materi pelajaran

serta meningkatkan hasil belajar siswa.
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C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir di atas, maka hipotesis

penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Terdapat pengaruh

yang positif dan signifikan pada penggunaan model pembelajaran kooperatif

tipe numbered head together terhadap hasil belajar siswa kelas IV SDN 1

Tanjung Jaya pada mata pelajaran IPS”.



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Secara sederhana penelitian

eksperimen adalah penelitian yang mencari pengaruh dari suatu perlakuan

yang diberikan. Menurut Sugiyono (2016: 107) penelitian eksperimen dapat

diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh

perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan.

Sesuai dengan pendapat Sugiyono, Sanjaya (2014: 85) menyatakan bahwa

penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk

mengetahui pengaruh dari suatu tindakan atau perlakuan tertentu yang

sengaja dilakukan terhadap suatu kondisi tertentu. Objek penelitian ini adalah

pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe numbered head together (X)

terhadap hasil belajar siswa (Y). Alasan mengapa peneliti menggunakan jenis

penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui pengaruh penggunaan model

pembelajaran kooperatif tipe numbered head together terhadap hasil belajar

IPS siswa kelas IV.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk penelitian quasi

experimental design. Pemilihan penggunaan quasi experimental design ini

didasari karena sulitnya mengontrol semua variabel-variabel luar yang ikut



35

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Quasi experimental design terdiri

dari dua bentuk yaitu time series design dan nonequivalent control group

design. Adapun jenis design yang dipilih dalam penelitian ini yaitu

nonequivalent control group design. Pada desain ini terdapat dua kelompok

yang tidak dipilih secara random, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol.

Kelas eksperimen adalah kelas yang mendapat perlakuan berupa penerapan

model numbered head together sedangkan kelas  kontrol adalah kelompok

pengendali yaitu kelas yang tidak mendapat perlakuan. Sugiyono (2016: 116)

bahwa non-equivalent control group design digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Desain rancangan penelitian

Keterangan :O = pretest kelompok yang diberi perlakuan (eksperimen).O = posttest kelompok yang diberikan perlakuan (eksperimen).O = pretest kelompok yang tidak diberi perlakuan (kontrol).O = posttest kelompok yang tidak diberi perlakuan (kontrol).
X =  perlakuan model pembelajaran kooperatif tipe numbered head

together.

Langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pilih dua kelompok subjek untuk dijadikan kelompok eksperimen dan

kelompok kontrol. Kelompok eksperimen diberi perlakuan dengan

munggunakan model kooperatif tipe NHT dan kelompok Kontrol tidak

diberi perlakuan.

2. Memberikan pretest pada kedua kelompok.

O1 X         O2

……………… …
O3 O4
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3. Melakukan perlakuan pada kelas eksperimen dalam hal ini dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe numbered head

together, sedangkan kelas kontrol tidak diberi perlakuan model

pembelajaran kooperatif tipe numbered head together.

4. Setelah selesai melakukan kegiatan ke 3 kemudian melakukan posttest.

pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.

5. Cari mean kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, antara pretest

dan posttest.

6. Menggunakan statistik untuk mencari perbedaan hasil langkah kelima,

sehingga dapat diketahui pengaruh penerapan model kooperatif  tipe

numbered head together mata pelajaran IPS kelas IV SDN 1 Tanjung

Jaya.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Tanjung Jaya yang beralamat di

Jalan Ki Hajar Dewantoro, kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung

Tengah. SD Negeri 1 Tanjung Jaya merupakan salah satu instansi sekolah

dasar yang menerapkan kurikulum KTSP.

2. Waku Penelitian

Penelitian ini diawali dengan observasi, dokumentasi dan wawancara

dengan guru kelas IV pada tanggal 1 dan 2 November 2016 dengan tujuan

untuk mengumpulkan data guna melengkapi pembuatan proposal

penelitian. Penyusunan proposal dan penyusunan instrumen dilaksanakan
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mulai November 2016. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun pelajaran

2016/2017 selama 5 bulan, dari bulan November sampai Maret, meliputi

tahap penyusunan proposal penelitian sampai pelaporan hasil penelitian.

Waktu pelaksanaan penelitian adalah pada tanggal 7 dan 8 Februari 2017.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti menentukan populasi dan

sampel terlebih dahulu, kemudian diberi perlakuan agar tercapai tujuan

dari penelitian yang akan dilaksanakan. Menurut Sugiyono (2016: 117)

populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Sanjaya (2014:

228) berpendapat bahwa populasi adalah kelompok yang menjadi

perhatian peneliti, kelompok yang berkaitan dengan untuk siapa

generalisasi hasil penelitian berlaku.

Berdasarkan teori di atas peneliti mendefinisikan bahwa yang dimaksud

dengan populasi adalah suatu kelompok yang menjadi objek perhatian

utama peneliti yang digunakan untuk dijadikan sebagai generalisasi dari

sebuah penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas IV SD

Negeri 1 Tanjung Jaya dengan jumlah 60 siswa yang terdiri dari dua kelas,

yaitu kelas IVA dan Kelas IVB. Berikut ini merupakan data yang

diperoleh pada saat observasi.
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Tabel 2. Data siswa kelas IV SD Negeri 1 Tanjung Jaya Lampung
Tengah tahun pelajaran 2016/2017.

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah siswa
1. IVA 16 14 30
2. IVB 12 18 30

Jumlah 28 32 60
Sumber: Data Guru Kelas IVA dan IVB SD Negeri 1 Tanjung Jaya.

2. Sampel

Setelah menentukan populasi, penulis menentukan sampel untuk

memudahkan proses pelaksanaan penelitian karena jumlah objek yang

diamati menjadi sedikit namun akurat. Menurut Sugiyono (2016 118)

sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. Sesuai dengan pendapat tersebut Gunawan (2013: 2)

menyatakan sampel sebagai bagian dari populasi yang memiliki

karakteristik atau keadaan tertentu yang akan diteliti.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan sampel adalah bagian

dari populasi yang memiliki ciri-ciri, sifat-sifat maupun karakteristik yang

sama dan dapat mewakili seluruh populasi tertentu. Teknik sampling yang

digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling. Sugiyono

(2016 :122) menyatakan non probability sampling yaitu teknik

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama

bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota

sampel. Jenis sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah  sampel

jenuh. Sugiyono (2016: 124) menyatakan  sampel jenuh ialah teknik

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai hasil.
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Desain penelitian ini tidak akan mengambil objek secara acak dari

populasi tetapi menggunakan seluruh subjek dari populasi yaitu 60 siswa.

Maka sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 siswa. Peneliti mengambil

sampel berjumlah 30 siswa sebagai kelas kontrol dan berjumlah 30 siswa

sebagai kelas eksperimen. Jadi peneliti memberi pengaruh terhadap kelas

eksperimen dengan menerapkan model kooperatif tipe NHT pada mata

pelajaran IPS. Sedangkan kelas kontrol dengan metode konvensional pada

mata pelajaran IPS.

D. Variabel Penelitian

1. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2014: 60) Variabel penelitian adalah segala sesuatu

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk adalah

variabel bebas (Variabel Independen) dan variabel terikat. Variabel

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian

ditarik kesimpulannya. Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini

adalah variabel terikat (dependen) dan variabel bebas  (independen).

a. Variabel Terikat (Dependen)

Menurut Sugiyono (2014: 61) variabel terikat merupakan variabel yang

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa (Y) pada

mata pelajaran IPS kelas IV SD Negeri 1 Tanjung Jaya.
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b. Variabel Bebas (Independen)

Menurut Sugiyono (2014: 61) variabel bebas merupakan variabel yang

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya

variabel dependen/terikat. Dalam penelitian ini variabel bebas (X)

adalah model pembelajaran kooperatif tipe numbered head together.

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah suatu definisi yang didasarkan pada sifat-sifat

yang didefinisikan dan diamati. Untuk memberikan penjelasan mengenai

variabel-variabel yang dipilih dalam penelitian, berikut ini diberikan

definisi oprasional variabel penelitian sebagai berikut.

a. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together (NHT)

Pembelajaran model kooperatif tipe numbered head together

merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan

pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola

interaksi siswa dan memiliki tujuan akademik untuk meningkatkan

penguasaan akademik menghargai keberagaman dan meningkatkan

keterampilan sosial. Model pembelajaran number head together adalah

sebuah model belajar yang menitik beratkan pada berpikir bersama,

pembelajaran yang dirancang memengaruhi pola interaksi siswa dan

melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup

dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi

pelajaran.
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Model pembelajaran ini memiliki ciri khas dimana guru hanya

menunjuk seorang siswa untuk mewakili kelompoknya tanpa memberi

tahu terlebih dahulu siapa yang akan mewakili kelompoknya tersebut.

Sehingga cara ini menjamin keterlibatan total semua siswa. Cara ini

adalah upaya untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa mengenai

materi pelajaran yang disampaikan

b. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku siswa secara keseluruhan

meliputi aspek kognitif, afektif maupun psikomotor setelah melakukan

proses pembelajaran atau kemampuan-kemampuan yang dimiliki

peserta didik setelah menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar

dalam penelitian ini difokuskan pada aspek kognitif. Ranah kognitif

siswa diukur menggunakan instrumen tes yang diberikan pada akhir

pembelajaran. 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.

E. Instrumen Penilaian

Peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa instrumen tes dalam

penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan

siswa dan bagaimana hasil belajar siswa setelah mengikuti proses
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pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe numbered head

together.

1. Pengertian Instrumen Tes

Instrumen yang digunakan peneliti berupa instrumen tes. Tes adalah

instrumen atau alat untuk mengumpulkan data tentang kemempuan subjek

penelitian dengan cara pengukuran (Sanjaya, 2014: 251). Teknik ini

digunakan untuk mendapatkan data hasil belajar siswa pada ranah kognitif.

Bentuk tes yang diberikan berupa soal pilihan jamak yang berjumlah 20

butir soal, setiap jawaban benar memiliki skor 1 dan jawaban salah

memiliki skor 0.

2. Uji Coba Instrumen Tes

Instrumen tes yang telah tersusun, kemudian diujicobakan kepada kelas

yang bukan menjadi subjek penelitian. Uji coba instrumen tes dilakukan

untuk mendapatkan persyaratan soal pretest dan posttest yaitu validitas

dan reliabilitas. Uji coba instrumen tes dilakukan di kelas IV SD Negeri 4

Bangunrejo pada tanggal 27 Januari 2017.

3. Uji Persyaratan Instrumen

Setelah dilakukan uji instrumen tes, selanjutnya menganilisis hasil uji coba

instrumen. Hal-hal yang dianalisis mencakup:

a Validitas

Valid berarti instrumen yang telah diujicobakan dapat digunakan

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Definisi validitas
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dikemukakan oleh Yusuf (2014: 234) bahwa validitas suatu instrumen

yaitu seberapa jauh instrumen itu benar-benar mengukur apa (objek)

yang hendak diukur. Validitas tes yang digunakan dalam penelitian ini

adalah validitas isi. Menurut Yusuf (2014: 235) validitas isi merupakan

modal dasar dalam suatu instrumen penelitian, sebab

kesahihan/validitas isi akan menyatakan keterwakilan aspek yang

diukur dalam instrumen.

Dalam teknis pengujian validitas isi dibantu dengan menggunakan kisi-

kisi instrumen, atau matrik pengembangan instrumen, dengan kisi-kisi

instrumen maka pengujian validitas dapat dilakukan dengan mudah dan

sistematis. Kisi-kisi tersebut dapat dijadikan pedoman dalam

penyusunan instrumen tes sesuai dengan materi yang ingin kita ukur.

Untuk mengukur tingkat validitas soal, digunakan rumus korelasi point

biserial dengan bantuan program microsoft office excel 2013, rumus

yang digunakan sebagai berikut.

Keterangan:
rpbis =  koefisien korelasi point biserial
Mp = mean skor dari subjek-subjek yang menjawab benar item yang

dicari korelasi
Mt =  mean skor total
St =  simpangan baku
p =  proporsi subjek yang menjawab benar item tersebut
q =  1-P
(Sumber: Kasmadi, 2014: 157)
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Tabel 3. 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: Sugiyono, 2015: 257)

b. Reliabilitas

Menurut Yusuf (2014: 242) yang dimaksud dengan reliabilitas

merupakan konsistensi atau kestabilan skor suatu instrumen penelitian

terhadap individu yang sama, dan diberikan dalam waktu yang berbeda.

Suatu tes dikatakan reliabel apabila instrumen itu dicobakan kepada

subjek yang sama secara berulang-ulang namun hasilnya tetap sama

atau relatif sama. Dalam penelitian ini menggunakan pengujian

reliabilitas instrumen jenis internal consistency, yang dilakukan dengan

cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh

dianalisis dengan KR 20. Untuk menghitung reliabilitas soal tes maka

digunakan rumus KR 20 (Kuder Richardson) sebagai berikut.

Keterangan:
r11 = reliabilitas tes
p = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar
q = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah
Σpq = jumlah hasil perkalian antara p dan q
n = banyaknya/jumlah item
S = standar deviasi dari tes
(Sumber: Arikunto, 2012: 115)
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Dalam peneitian ini digunakan program MS Exel 2013. Kriteria tingkat

reliabilitas adalah sebagai berikut

Tabel 4. Koefisien reliabilitas.

N No. Koefisien Reliabilitas Tingka 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)

F. Teknis Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Setelah melakukan perlakuan terhadap kelas eksperimen dan kelas kontrol

maka diperoleh data berupa hasil pretest, posttest dan peningkatan

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

digunakan rumus sebagai berikut.

G =

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)

1. Teknik Analisis Data Kuantitatif

a. Nilai Hasil Belajar Secara Individual

Untuk menghitung nilai hasil belajar siswa ranah kognitif secara

individu dengan rumus sebagai berikut.
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NP = X 100
Keterangan:
NP = nilai pengetahuan
R = skor yang diperoleh/item yang dijawab benar
SM = skor maksimum
100 = bilangan tetap
(Sumber: Purwanto, 2008: 102)

b. Nilai Rata-rata Hasil Belajar Siswa

Untuk menghitung nilai rata-rata seluruh siswa dapat dihitung dengan

rumus:

X =

Keterangan:
X = nilai rata-rata seluruh siswaΣX = total nilai yang diperoleh siswaΣN = jumlah siswa
(Sumber: Aqib, dkk., 2010: 40)

c. Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Secara Klasikal

Menghitung persentase ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal

dapat digunakan rumus berikut.

P = x 100 %

(Sumber: Aqib, dkk., 2010: 41)

Tabel 5. Persentase ketuntasan hasil belajar siswa.

No Persentase Kriteria
1 >85% Sangat tinggi
2 65-84% Tinggi
3 45-64% Sedang
4 25-44% Rendah
5 < 24% Sangat rendah

(Adopsi: Aqib, dkk., 2010: 41)
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2. Uji Persyaratan Analisis Data

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 dengan SPSS 23.

Dalam penelitian ini, pengujian normalitas data menggunakan program

SPSS 23 Gunawan (2013: 77) menjelaskan langkah-langkah

penggunaannya sebagai berikut:

a. Buka program SPSS
b. Entry data atau buka file data yang akan akan dianalisis
c. Pilih menu berikut : Analyze Descriptives Statistics

Explore Ok
d. Setelah muncul kotak dialog uji normalitas, selanjutnya pilih y

sebagai dependent list: pilih x sebagai factor list, jika ada lebih dari 1
kelompok data, klik Plots; pilih normality test with plots; dan klik
continue, lalu ok.

Uji normalitas dengan menggunakan bantuan paket program SPSS

menghasilkan 4 jenis keluaran yaitu processing summary, descriptives,

test of normality, dan Q-Q plots. Dalam penelitian ini keluaran yang

dihasilkan  dari proses penghitungan ialah test of normality. Rumusan

Hipotesis yang diuji adalah:

H0 : Populasi berdistribusi normal

Ha : Populasi yang tidak berdistribusi normal
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Ketentuan untuk menarik kesimpulan hasil perhitungan menggunakan

SPSS yang berupa data test of normality adalah jika nilai signifikan

yang diperoleh lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal atau

diterima.

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan dengan menyelidiki apakah kedua sampel

berasal dari populasi dengan variansi yang sama atau tidak. Analisis ini

dilakukan untuk memastikan apakah asumsi homogenitas pada masing-

masing kategori data sudah terpenuhi atau belum. Apabila asumsi

homogenitasnya terbukti maka peneliti dapat melakukan pada tahap

analisis data lanjutan. Teknik pengujian homogenitas dua variabel

sebagai berikut.

Rumusan hipotesis:

H0 = Jika Fhitung < Ftabel maka sampel homogen.

Ha = Jika Fhitung > Ftabel maka sampel tidak homogen.

Uji homogenitas digunakan uji F dengan rumus sebagai berikut.

F = varian terbesarvarian terkecil
(Sumber: Muncarno, 2015: 57)

Harga Fhitung tersebut kemudian dikonsultasikan dengan Ftabel untuk diuji

signifikansinya dengan taraf signifikansi yaitu 0,05. Selain dengan

rumus di atas, langkah-langkah pengujian homogenitas juga dapat

menggunakan bantuan program statistik SPSS 23 dengan langkah-

langkah pengujiannya seperti yang dijelaskan oleh Gunawan (2013: 85)
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sebagai berikut. Adapun langkah-langkah pengujiannya seperti yang

dijelaskan oleh Gunawan (2013: 85) sebagai berikut.

a. Buka file data yang akan dianalisis.
b. Pilih menu berikut ini: Analyze            Descriptives Statisticts

Explore.
c. Pilih y sebagai dependent list dan x sebagai factor list.
d. Klik tombol plots.
e. Pilih Lavene test, untuk untransformed.
f. Klik continue lalu Ok.

Keperluan penelitian hanya untuk keluaran test of homogenity of

varience yg digunakan, sementara keluaran data yang lain tidak

digunakan. Selanjutnya data keluaran tersebut ditafsirkan dengan

memilih salah satu statistik, yaitu statistik yang didasarkan pada rata-

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

H0 : variansi pada tiap kelompok sama (homogen)

Ha : 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 diproleh < α, maka variansi setiap sampel tidak

sama (tidak homogen).

3. Pengujian Hipotesis

Jika sampel atau data dari populasi yang berdistribusi normal maka

pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah ada pengaruh X (model
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pembelajaran kooperatif tipe numbered head together) terhadap Y (hasil

belajar IPS) maka diadakan uji kesamaan rata-rata. Pengujian hipotesis ini

menggunakan independent sampel t-test dalam program statistik SPSS 23.

Independent sampel t-test digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata

dari dua kelompok data atau sampel yang independen.

Rumus Statistik :

Dimana :

Keterangan :
X1 =  rata-rata data pada sampel 1
X2 = rata-rata data pada sampel 2
n1 =  jumlah anggota sampel 1
n2 =  jumlah anggota sampel 2
S1 = simpangan baku sampel 1
S2 = simpangan baku sampel 2
Sg = Standar deviasi gabungan
(Sumber: Muncarno, 2015: 56)

Gunawan (2013: 116-117) menjelaskan langkah-langkah menggunakan

analisis program statistik SPSS 23 dalam pengujian hipotesis sebagai

berikut:

a. Buka program statistik SPSS yang sudah terpasang di komputer, lalu
masukan A dan B pada variabel view.

b. Masukan data hasil penelitian pada kolom yang sesuai pada data view.
c. Pilih menu Analyze →Compare Mean →Independent Sampel t-Test.
d. Pindahkan variabel Diklat (A) dan Non Diklat (B) ke kolom yang

sesuai pada kotak dialog Independent Sampel t-Test lalu pilih Ok.
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Aturan keputusan:

Pada analisis dengan program statistik SPSS 23 sedikit berbeda dengan

perhitungan manual, perhitungan dengan program statistik SPSS 23 yang

dilihat adalah nilai p (probabilitas) yang ditunjukkan oleh nilai sig (2-

tailed). Dengan aturan keputusan, jika nilai sig.< 0.05, maka diterima,

sebaliknya jika nilai sig. > 0,05 maka ditolak.

Maka dalam penulisan ini peneliti menetapkan hipotesis sebagai berikut:

Ha :(Terdapat pengaruh positif dan signifikan pada penggunaan model

pembelajaran kooperatif tipe numbered head together terhadap

hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 1 Tanjung Jaya).
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini, maka

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan rata-rata nilai pretest antara kelas eksperimen dan

kontrol. Nilai rata-rata pada kelas eksperimen adalah 53,67 sedangkan

nilai rata-rata kelas kontrol adalah 54, dimana selisih antara kedua

kelompok yaitu 0,33.

2. Terdapat perbedaan rata-rata nilai posttest antara kelas eksperimen dan

kontrol. Nilai rata-rata posttest pada kelas eksperimen sebesar 71,33,

sedangkan kelas kontrol adalah 63,17. Selisih nilai rata-rata posttest

kedua kelas tersebut sebesar 8,16.

3. Terdapat perbedaan N-Gain hasil belajar kognitif pada siswa kelas

eksperimen dan kelas kontrol. Nilai ata-rata N-Gain kelas eksperimen

sebesar 0,39, masuk ke dalam kriteria sedang, sedangkan nilai rata-rata N-

Gain kelas eksperimen adalah 0,20, masuk ke dalam kriteria rendah.

Selisih nilai rata-rata N-Gain kedua kelas tersebut sebesar 0,19.

4. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada penerapan model

kooperatif tipe numbered head together terhadap hasil belajar IPS siswa
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kelas IV SD Negeri 1 Tanjung Jaya. Nilai signifikansi sebesar 0,004, nilai

tersebut diperoleh melalui uji Independent Sample t-test dengan program

SPSS 23 menggunakan data posttest kelas eksperimen dan kontrol.

5. Hasil pengujian hipotesis menggunakan rumus t-test pooled varians

diperoleh data thitung sebesar 2,95 sedangkan ttabel sebesar 2,000,

perbandingan tersebut menunjukan (2,95 > 2,000) berarti Ha diterima.

Artinya terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe numbered

head together terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 1

Tanjung Jaya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe numbered head together, maka ada beberapa

saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti, antara lain bagi:

1. Siswa

Model pembelajaran kooperatif tipe numbered head together dapat melatih

siswa untuk dapat belajar secara aktif dan percaya diri, namun diharapkan

siswa memiliki hubungan komunikasi yang baik dengan teman

kelompoknya, kemudian siswa hendaknya dapat memanfaatkan waktu

sebaik-baiknya.

2. Guru

Guru dalam menerapkan model kooperatif tipe numbered head together

hendaknya memperhatikan alokasi waktu dan mengatur waktu seefektif

mungkin.



75

3. Sekolah

Sekolah hendaknya merekomendasikan metode atau model pembelajaran

yang lebih inovatif dan membuat siswa lebih aktif seperti model

pembelajaran kooperatif  tipe numbered head together untuk

meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.

4. Peneliti lanjutan

Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis dapat menggunakan

model kooperatif tipe numbered head together pada kelas yang lainnya

dan disesuaikan dengan materi yang akan dipelajari.
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