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ABSTRAK 

HUBUNGAN MODEL PEMBELAJARAN NUMBERED HEAD 

TOGETHER (NHT) DENGAN HASIL BELAJAR IPS  

 

 

 

Oleh 

OKTIA MELYSA 

 

 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah hasil belajar IPS siswa yang rendah dan 

penggunaan model pembelajaran NHT yang kurang pada siswa kelas V. Tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara model 

pembelajaran NHT dengan hasil belajar siswa. Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan metode korelasional. Sampel dalam penelitian 

ini adalah sebanyak 35 siswa. Hasil dari teknik analisis data yang menggunakan 

rumus korelasi product moment diperoleh r hitung= 0,666 yang berarti korelasi 

tersebut positif. Selain itu, thitung lebih besar dari ttabel atau 6,203 > 2,034 sehingga, 

H0 ditolak dan Ha yang berbunyi ada hubungan yang positif antara model 

pembelajaran NHT dengan hasil belajar IPS siswa kelas V SDN 1 Perumnas Way 

Halim Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.  

   

Kata kunci: Hasil Belajar, IPS, Numbered Head Together. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

THE CORRELATION NUMBERED HEAD TOGETHER LEARNING 

MODEL TOWARDS LEARNING OUTCOME ON SOCIAL SCIENCE 

 

 

 

 

BY 

 

OKTIA MELYSA 
 

 

 

The problem in this study is the low scores on Social Science subject and the 

minimum use of NHT learning model in grade V. The purpose of this study is to 

find out the correlation between NHT learning model towards students' learning 

outcome. The type of the study is correlational method. The sample in this study 

was taken from 35 students. The result of the data analysis was calculated using 

product moment correlation formula; it was obtained that r-calculation= 0.666 

which meant the correlation is positive. In addition, it was greater than or 6.203 

> 2.034. In conclusion, H0 was rejected and Ha was accepted where there is a 

positive correlation between NHT learning model towards learning outcome on 

Social Science subject by fifth graders of Elementary School 1 Perumnas Way 

Halim Bandar Lampung academic year of 2016/2017.  

 

Keywords: Learning Outcome, Social Science, Numbered Head Together 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A.     Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang akan menjamin kelangsungan 

hidup bagi setiap manusia. Hal ini telah terbukti dengan adanya proses dari 

pendidikan itu sendiri, seseorang yang berkependidikan akan memegang 

peranan penting dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Notoatmodjo 

(2003: 16) mengemukakan pendapat tentang pengertian pendidikan secara 

umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang 

lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan 

apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan.  

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Pasal 1 menyatakan bahwa “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. 

 

Pendidikan dapat diperoleh dari pendidikan sekolah dan pendidikan luar 

sekolah. Pendidikan sekolah sebagai pendidikan yang berjenjang, 

berstruktur dan berkesinambungan merupakan tempat yang paling 

memungkinkan seseorang untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan juga 

mudah dalam membina generasi muda. Untuk memperoleh pengetahuan 

ditempuh dengan melakukan usaha-usaha belajar. Belajar dapat dikatakan 

berhasil apabila siswa dapat menguasai materi pelajaran yang diberikan 
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sekolah yang diwujudkan dalam hasil belajar yang baik. Hasil belajar yang 

baik tercipta dari hasil tangan dingin seorang guru yang berusaha 

mencerdaskan anak didiknya. 

Menurut Hasbullah (2005: 6) berpendapat bahwa tindakan atau 

perbuatan mendidik akan menuntun anak didik mencapai tujuan-tujuan 

tertentu, dan hal ini tampak pada perubahan dalam diri anak didik. 

Perubahan dari hasil pendidikan merupakan gejala kedewasaan yang 

secara terus menerus mengalami peningkatan.   
 

Guru yang mampu membangun suasana kelas menjadi menyenangkan 

merupakan hal yang paling disukai siswa sehingga siswa dapat termotivasi 

dalam belajar. Guru harus menjadi seorang inisiator, maksudnya guru harus 

dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. 

Ide yang dimaksud di sini adalah guru harus mampu menciptakan hal baru 

dalam kegiatan belajar dan mengajar. Kenyataannya tidak semua guru 

menjadi inisiator dalam pembelajaran, hal ini ditunjukkan dengan adanya 

siswa yang duduk dengan rapi dan diam tetapi alam pikiran siswa terarah 

pada permasalahan lain yang lebih menarik minatnya sehingga siswa tidak 

dapat memahami apa yang telah guru sampaikan di kelas. 

 

Interaksi eduktif guru harus berusaha agar siswa aktif dan kreatif secara 

optimal. Guru tidak harus terlena dengan menerapkan cara mengajar 

tradisional. Guru harus bertindak sebagai fasilitator dan anak didiklah yang 

aktif dan kreatif dalam belajar. Untuk menunjang keberhasilan dalam 

penyampaian materi pembelajaran ke siswa guru haruslah menerapkan suatu 

model pembelajaran agar suatu materi pelajaran itu menjadi lebih bermakna. 

Model pembelajaran sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Apabila 

guru dapat memilih sekaligus menggunakan model pembelajaran yang 
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sesuai dengan baik maka hasil pembelajaran akan baik pula atau dapat 

maksimal.  

 

Model Pembelajaran Numbered Head Together merupakan salah satu 

jawaban yang memang dianggap cocok untuk pembelajaran bidang apapun. 

Konsep model pembelajaran NHT ini bertujuan untuk menigkatkan aktivitas 

dan akademik siswa dengan menelaah bahan yang tercakup dalam suatu 

pelajaran dan pemahaman siswa terhadap isi pelajaran tersebut.  

 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2016 

didapatkan kondisi pembelajaran IPS di kelas V ini belum menerapkan 

model pembelajaran NHT, tetapi masih selalu menerapkan metode ceramah 

dan penugasan. Model pembelajaran kurang bervariasi sehingga terasa 

membosankan, kurang menarik dan kurangnya interaksi antara guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran. Pola pembelajarannya bersifat guru 

sentris (teacher centered), siswa kurang berani bertanya dan mengemukakan 

pendapat.  

 

Hal ini dapat dilihat dalam pembelajaran IPS, guru tidak menggunakan 

media visual maupun audiovisual yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran, sehingga siswa kurang memberikan perhatiannya secara 

menyeluruh terhadap pembelajaran yang sedang disajikan oleh guru. 

Dikhawatirkan kondisi pembelajaran seperti ini membuat siswa tidak 

memahami makna pembelajaran dalam jangka waktu yang relatif lama. 

Kecenderungan pembelajaran demikian, mengakibatkan lemahnya 

pengembangan potensi diri siswa dalam pembelajaran, sehingga 
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pemahaman dan hasil belajar yang dicapai siswa masih rendah dan jauh dari 

harapan. Hal ini dapat dilihat dari nilai latihan yang diperoleh siswa kelas V 

SD Negeri 1 Perumnas Way Halim Bandar Lampung. Adapun kriteria 

ketuntasan minimum (KKM) yang ditetapkan untuk mata pelajaran IPS 

yaitu 65. Distribusi nilai mata pelajaran dapat dilihat pada Tabel di bawah 

ini:  

 

Tabel 1.1 Hasil Belajar mata pelajaran IPS Siswa Kelas V SDN 1 Perumnas 

Way Halim Bandar Lampung Mid Semester Ganjil Tahun 

Pelajaran 2016-2017. 

 

No 

 

Hasil Belajar 

                   

                  Siswa 

 

  Jumlah Persentase 

1 >65 10 40% 

2 <65 25 60% 

 Jumlah 35 100% 

Sumber: Dokumentasi Guru Mata Pelajaran IPS Kelas V 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam mata pelajaran 

IPS secara umum tergolong rendah yaitu dari 35 siswa hanya 10 (40%) 

siswa saja yang mendapatkan nilai >65 sedangkan siswa yang mendapat 

nilai <65 sebanyak 25 (60%) orang. Artinya secara persentase siswa kelas V 

SDN 1 Perumnas Way Halim pada mata pelajaran IPS lebih banyak yang 

mendapatkan nilai <65.  

 

KKM yang ditetapkan di SDN 1 Perumnas Way Halim untuk mata pelajaran 

IPS adalah sebesar 65. Berdasarkan data tersebut maka siswa Kelas V SDN 

1 Perumnas Way Halim lebih banyak yang memiliki nilai yang tidak sesuai 

standar KKM dibandingkan dengan siswa yang telah memenuhi standar 

KKM. Jadi, jelas bahwa ada hambatan-hambatan yang membuat hasil 
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belajar siswa terhadap mata pelajaran IPS rendah dan siswa belum dapat 

meningkatkan hasil belajarnya.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan Model Pembelajaran NHT (Numbered 

Head Together) Dengan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SD Negeri 1 

Perumnas Way Halim Tahun Ajaran 2016/2017”. 

 

B.     Identifikasi Masalah 

Latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, penulis dapat 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:  

1. Rendahnya Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS siswa kelas V 

SD Negeri 1 Perumnas Way Halim. 

2. Proses pembelajaran masih berpusat pada guru. 

3. Kurangnya penggunaan model pembelajaran NHT dalam pembelajaran 

IPS . 

4. Siswa yang memiliki nilai di bawah standar KKM sebanyak 60% lebih 

banyak dari siswa yang memiliki nilai diatas KKM hanya 40%. 

5. Kurangnya penggunaan media visual maupun audio visual yang sesuai 

dengan materi pembelajaran IPS. 

 

C.     Batasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini dibatasi pada model 

pembelajaran NHT dengan hasil belajar IPS siswa kelas V di SDN 1 Perunas 

Way Halim Bandar Lampung. 
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D.     Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Apakah ada hubungan model pembelajaran NHT dengan hasil belajar IPS 

siswa kelas V SD Negeri 1 Perumnas Way Halim tahun ajaran 2016/2017?  

 

E.     Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Hubungan model 

pembelajaran NHT dengan hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 1 

Perumnas Way Halim tahun ajaran 2016/2017.” 

 

F.     Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan membawa manfaat secara langsung 

maupun tidak langsung untuk dunia pendidikan, manfaat penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan 

wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan khususnya 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang nantinya setelah menjadi guru 

dapat membantu siswa dalam meningkatkan prestasi belajarnya di 

sekolah. 

b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

mengadakan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Mengatasi kejenuhan siswa dalam proses belajar mengajar untuk 

meningkatkan hasil belajar yang optimal. 

b. Bagi Guru 

Memberikan sumbangan pada para pendidik bahwa perlu adanya 

penggunaan model pembelajaran yang baru seperti model 

pembelajaran NHT untuk meningkatkan pembelajaran agar 

keberhasilan dalam proses belajar mengajar dikelas dapat tercapai. 

c. Bagi Kepala Sekolah 

Sebagai masukan dalam rangka mengefektifkan pembinaan serta 

pengembangan bagi guru agar dapat lebih profesional dalam 

melaksanakan proses pembelajaran sehingga mutu pendidikan 

sekolah dapat ditingkatkan. 

d. Bagi Peneliti 

Menambah ilmu pengetahuan, pengalaman dan pemahaman, serta 

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan 

pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Jurusan Ilmu 

Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung. 

e. Bagi Peneliti Lain 

Memberikan informasi dan masukan bagi para peneliti berikutnya 

yang ingin melakukan penelitian di bidang pendidikan. 
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G.   Ruang Lingkup Penelitian  

1. Ruang Lingkup Subjek  

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 1 

Perumnas Way Halim Bandar Lampung tahun ajaran 2016/2017. 

2. Ruang Lingkup Objek 

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah penggunaan model 

pembelajaran NHT dan hasil belajar. 

3.  Ruang Lingkup Tempat  

Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah SD Negeri 1 Perumnas Way 

Halim Bandar Lampung. 

4.  Ruang Lingkup Waktu  

Ruang lingkup waktu penelitian adalah sejak dikeluarkannya surat izin 

penelitian pendahuluan bernomer 6628/UN26/3/PL/2016 oleh Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung untuk melakukan 

penelitian mengenai hubungan model pembelajaran NHT dengan hasil 

belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 1 Perumnas Way Halim Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2016/2017 sampai selesai. 
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II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Belajar 

1.  Pengertian Belajar 

Belajar menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari siswa dalam 

kegiatan berinterkasi dengan lingkungannya. Sejalan dengan hal tersebut 

Slameto (2010: 2) mengungkapkan bahwa belajar merupakan suatu proses 

perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Menurut Sagala (2010: 13): “Belajar merupakan proses yang berlangsung 

dalam jangka waktu lama melalui latihan maupun pengalaman yang 

membawa pada perubahan diri dan perubahan cara mereaksi terhadap 

suatu perangsang tertentu”. Sedangkan menurut Purwanto (2011: 38) 

mengungkapkan bahwa belajar adalah proses dalam diri individu yang 

berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam 

perilaku.  

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi 

dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 
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2. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar adalah proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan belajar berupa 

hasil belajar. Hasil belajar menjadi salah satu indikator tercapai atau 

tidaknya suatu proses pembelajaran. Menurut Warsito dalam (Depdiknas, 

2006: 125) mengemukakan bahwa hasil dari kegiatan belajar ditandai 

dengan adanya perubahan perilaku ke arah positif yang relatif permanen 

pada diri orang yang belajar. Perubahan-perubahan tersebut di antaranya 

dari segi kemampuan berpikirnya, keterampilannya, atau sikapnya terhadap 

suatu objek. Sehubungan dengan itu, Gagne dalam (Sudjana, 2010: 22) 

mengembangkan kemampuan hasil belajar menjadi lima macam antara 

lain:  

1. Hasil belajar intelektual merupakan hasil belajar terpenting dari 

sistem lingsikolastik 

2. Strategi kognitif yaitu mengatur cara belajar dan berfikir seseorang 

dalam arti seluas-luasnya termaksuk kemampuan memecahkan 

masalah 

3. Sikap dan nilai, berhubungan dengan arah intensitas emosional 

dimiliki seseorang sebagaimana disimpulkan dari kecenderungan 

bertingkah laku terhadap orang dan kejadian 

4. Informasi verbal, pengetahuan dalam arti informasi dan fakta 

5. Keterampilan motorik yaitu kecakapan yang berfungsi untuk 

lingkungan hidup serta memprestasikan konsep dan lambang. 

 

Mengetahui hasil belajar seseorang dapat dilakukan dengan melakukan tes 

dan pengukuran. Tes dan pengukuran merupakan alat sebagai pengumpul 

data yang disebut dengan instrumen penilaian hasil belajar. Instrumen 

dibagi menjadi dua bagian besar, yakni tes dan non tes.  

Selanjutnya, menurut Hamalik (2006: 155), memberikan gambaran 

bahwa hasil belajar yang diperoleh dapat diukur melalui kemajuan 

yang diperoleh siswa setelah belajar dengan sungguh-sungguh. Hasil 

belajar tampak terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang 

dapat diamati dan diukur melalui perubahan sikap dan keterampilan. 
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Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan dan 

pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil 

belajar merupakan perubahan tingkah laku setelah melalui proses belajar 

mengajar mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotor.  

 

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang bersifat internal 

maupun eksternal. Menurut Munadi dalam Rusman (2012: 124) faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar antara  lain meliputi faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor fisiologis dan 

faktor psikologis. Sementara faktor eksternal meliputi faktor lingkungan 

dan faktor instrumental. 

 

Selanjutnya, menurut Slameto (2010: 17) faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan 

menjadi dua, yaitu: 

a. Faktor internal: yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang 

sedang belajar, faktor intern terdiri dari: 

1) Faktor jasmaniah (kesehatan dan cacat tubuh) 

2) Faktor psikologis (inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan dan kesiapan) 

3) Faktor kelelahan 

b. Faktor eksternal: yaitu faktor yang ada di  luar individu. Faktor 

ekstern terdiri dari: 

1) Faktor keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antara anggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua, dan latar belakang  kebudayaan) 

2) Faktor sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru 

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat 

pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran diatas ukuran, 

keadaan gedung, dan fasilitas sekolah, metode dan media 

dalam mengajar, dan tugas rumah) 
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3) Faktor masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, mass 

media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. 

Sedangkan menurut Sudjana (2005: 39) mengemukakan pendapat bahwa 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, yaitu : 

1. Faktor dari dalam diri siswa faktor yang datang dari siswa 

terutama kemampuan yang dimilikinya. Faktor kemampuan 

siswa sangat berpengaruh terhadap hasil belajar yang dicapai. 

Selain kemampuan yang dimiliki siswa, juga ada faktor lain, 

seperti: motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan 

kebiasaan belajar, faktor fisik dan psikis. 

2. Faktor dari luar atau faktor lingkungan, faktor dari luar yang 

mempengaruhi hasil belajar adalah kualitas pengajaran. Yang 

dimaksud dengan kualitas pengajaran adalah tinggi rendahnya 

atau efektif tidaknya proses belajar mengajar dalam mencapai 

tujuan pengajaran.  

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar terdiri dari 

faktor internal berupa fisiologis, psikologis, kesehatan dan faktor eksternal 

berupa lingkungan (keluarga, sekolah dan masyarakat). 

 

B. Ilmu Pengetahuan Sosial 

 

1. Pengertian IPS 

Ilmu Pengetahuan Sosial adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang 

merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi dan modifikasi yang 

diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan sejarah, 

geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Menurut Sapriya (2006: 7) 

menyatakan bahwa IPS merupakan ilmu pengetahuan yang memadukan 

sejumlah konsep pilihan dari cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya serta 

diolah berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan untuk dijadikan program 

pengajaran pada tingkat persekolahan. 
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Trianto (2014: 171) mengemukakan pendapatnya bahwa Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang 

ilmu-ilmu sosial seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, 

hukum, dan budaya. Ilmu pengetahuan sosial dirumuskan atas dasar 

realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan 

interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial. 

 

Sedangkan menurut Leonard dalam Kasim (2008: 4) mengemukakan 

bahwa IPS menggambarkan interaksi individu atau kelompok dalam 

masyarakat baik dalam lingkungan mulai dari yang terkecil misalkan 

keluarga, tetangga, rukun tetangga atau rukun warga, desa/kelurahan, 

kecamatan, kabupaten, profinsi, Negara dan dunia. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa IPS adalah disiplin-displin ilmu sosial 

ataupun integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial seperti sosiologi, 

sejarah, geografi, ekonomi, dan antropologi yang mempelajari masalah-

masalah sosial. 

 

2.  Tujuan Pembelajaran IPS 

Pembelajaran IPS sangat penting dipelajari oleh siswa agar dapat memiliki 

pengetahuan yang luas tentang ilmu sosial di masyarakat. 

Sejalan dengan hal itu tujuan pembelajaran IPS dijelaskan oleh 

Novarlia (2013: 32) bahwa mata pelajaran IPS dapat membentuk 

peserta didik menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. 
Pendidikan IPS di tingkat SD memperlihatkan tujuan komprehensif 

yang ingin dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan mata 

pelajaran IPS. Tujuan tersebut mencakup aspek kognitif, yakni 

mengenal konsep-konsep yang berkitan dengan kehidupan masyarakat 

dan lingkungannya, memiliki kemampuan dasar berpikir logis dan 

kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, serta 

keterampilan dalam kehidupan sosial. Sementara dari aspek afektif, 

yaitu memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai social dan 

kemanusiaan. Sedangkan untuk aspek psikomotorik, peserta didik 

diharapkan memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan 

berkompetisi dalam masyarakat majemuk, di tingkat lokal, nasional, 

dan global.  
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Sejalan dengan pendapat tersebut, Hasan dalam Sapriya (2006: 5) 

mengungkapkan tujuan pembelajaran IPS dapat dikelompokkan ke dalam 

tiga kategori, yaitu pengembangan kemampuan intelektual siswa, 

pengembangan kemampuan, dan rasa tanggung jawab sebagai anggota 

masyarakat dan bangsa, serta pengembangan diri siswa sebagai pribadi.  

Sedangkan menurut Gunawan (2011: 37) mengemukakan bahwa: 

    Pembelajaran IPS bertujuan membentuk warga negara yang 

berkemampuan sosial dan yakin akan kehidupannya sendiri di tengah-

tengah kekuatan fisik dan sosial, yang pada gilirannya akan menjadi 

warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sedangkan ilmu sosial 

bertujuan menciptakan tenaga ahli dalam bidang ilmu sosial. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

tujuan pembelajaran IPS adalah pengembangan kemampuan intelektual 

siswa, pengembangan kemampuan, dan rasa tanggung jawab sebagai 

anggota masyarakat dan bangsa, serta pengembangan diri siswa sebagai 

pribadi. 

 

3. Karakteristik Pembelajaran IPS 

Karakteristik dari pembelajaran IPS adalah pada upayanya untuk 

mengembangkan kompetensi sebagai warga negara yang baik. Warga 

negara  yang baik berarti yang dapat menjaga keharmonisan hubungan di 

antara masyarakat sehingga terjalin persatuan dan keutuhan bangsa. Ada 

beberapa karakteristik pembelajaran IPS yang dikaji bersama ciri dan sifat 

pembelajaran IPS menurut Djahiri dalam Sapriya (2006: 19) adalah sebagai 

berikut: 

a. IPS berusaha mempertautkan teori ilmu dengan fakta atau sebaliknya 

(menelaah fakta dari segi ilmu). 
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b. Penelaahan dan pembahasan IPS tidak hanya dari satu bidang 

disiplin ilmu saja melainkan bersifat komrehensif (meluas) dari 

berbagai ilmu sosial dan lainnya sehingga berbagai konsep ilmu 

secara terintegrasi terpadu digunakan untuk menelaah satu 

masalah/tema/topik. 

c. Mengutamakan peran aktif siswa melalui proses belajar inquiri agar 

siswa mampu mengembangkan berfikir kritis, rasional dan analitis. 

d. Program pembelajaran disusun dengan meningkatkan atau 

menghubungkan bahan-bahan dari berbagai disiplin ilmu sosial dan 

lainnya dengan kehidupan nyata di masyarakat, pengalaman, 

permasalahan, kebutuhan dan memproyeksikannya kepada 

kehidupan di masa yang akan datang baik dari lingkungan fisik 

maupun budayanya. 

e. IPS dihadapkan pada konsep dan kehidupan sosial yang sangat labil 

(mudah berubah) sehingga titik berat pembelajaran adalah proses 

internalisasi secara mantap dan aktif pada diri siswa agar memiliki 

kebiasaan dan kemahiran untuk menelaah permasalahan kehidupan 

nyata pada masyarakat. 

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

manusia yang bersifat manusiawi. 

g. Pembelajaran IPS tidak hanya mengutamakan pengetahuan semata 

juga nilai dan keterampilannya. 

h. Pembelajaran IPS berusaha untuk memuaskan setiap siswa yang 

berbeda melalui program dalam arti memperhatikan minat siswa dan 

masalah-masalah kemasyarakatan yang dekat dengan kehidupannya. 

i. Dalam pengembangan program pembelajaran IPS senantiasa 

melaksanakan prinsip-prinsip, karakteristik (sifat dasar) dan 

pendekatan-pendekatan yang terjadi ciri IPS itu sendiri. 

 

 

Berdasarkan karakteristik pembelajaran IPS di atas, dapat di analisa bahwa 

karakteristik pembelajaran IPS salah satunya adalah Program 

pembelajaran disusun dengan meningkatkan atau menghubungkan bahan-

bahan dari berbagai disiplin ilmu sosial dan lainnya dengan kehidupan 

nyata di masyarakat, pengalaman, permasalahan, kebutuhan dan 

memproyeksikannya kepada kehidupan di masa yang akan datang baik 

dari lingkungan fisik maupun budayanya. 
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4.  Ruang Lingkup Pembelajaran IPS 

Ruang lingkup IPS tidak lain adalah kehidupan sosial manusia di 

masyarakat. Masyarakat inilah yang menjadi sumber utama IPS. Aspek 

kehidupan sosial apapun yang kita pelajari, apakah itu hubungan sosial, 

Ekonomi, Budaya, Kejiwaan, Sejarah, Geografi, atau Politik bersumber 

dari masyarakat. Sedangkan ruang lingkup mata pelajaran IPS Menurut 

Gunawan (2011: 39) meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

1. Manusia, tempat, dan lingkungan. 

2. Waktu, berkelanjutan, dan perubahan. 

3. Sistem sosial dan budaya. 

4. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan. 

5. IPS SD sebagai Pendidikan Global (global education), yakni: 

mendidik siswa akan kebhinekaan bangsa, budaya, dan peradaban di 

dunia, menanamkan kesadaran semakin terbukanya komunikasi dan 

transportasi antar bangsa di dunia, mengurangi kemiskinan, 

kebodohan dan perusakan lingkungan. 

Berdasarkan ruang lingkup pembelajaran IPS di atas, dapat di analisa 

bahwa ruang lingkup pembelajaran IPS di lihat dari berbagai aspek-aspek 

seperti lingkungan, perubahan sistem sosial dan budaya serta mendidik 

siswa akan kebhinekaan bangsa, budaya, dan peradaban di dunia, 

menanamkan kesadaran semakin terbukanya komunikasi dan transportasi 

antar bangsa di dunia, mengurangi kemiskinan, kebodohan dan perusakan 

lingkungan. 
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5.  Kurikulum KTSP  Dalam Pembelajaran IPS 

 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum 

operasional yang disusun dilaksanakan di masing-masing satuan 

pendidikan.  

Menurut Mulyasa (2006: 9) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

merupakan upaya untuk menyempurnakan kurikulum agar lebih 

familiar dengan guru, karena mereka banyak dilibatkan, dan 

diharapkan memiliki tanggung jawab yang memadai. Penyempurnaan 

kurikulum yang berkelanjutan merupakan keharusan agar system 

pendidikan nasional selalu relevan dan kompetitif.  

 

Berdasarkan pengertian kurikulum KTSP 2006 di atas, dapat di analisa 

bahwa pengertian KTSP adalah penyempurnaan kurikulum agar sistem 

pendidikan nasional selalu relevan dan kompetitif..  

 

6. Tujuan Pengajaran IPS 

Tujuan pengajaran IPS di sekolah sangat penting untuk membantu peserta 

didik dalam memahami konsep pembelajaran tersebut.  

Menurut Wahab dalam Gunawan (2011: 21) menyatakan bahwa: 

Tujuan Pengajaran IPS disekolah tidak lagi semata-mata untuk 

memberi pengetahuan dan menghapal sejumlah fakta dan informasi 

akan tetapi lebih dari itu. Para siswa selain diharapkan memiliki 

pengetahuan mereka juga dapat mengembangkan keterampilannya 

dalam berbagai segi kehidupan dimulai dari keterampilan 

akademiknya sampai pada keterampilan sosialnya. 

 

Sedangkan menurut Messick dalam Isjoni (2007: 39) secara khusus tujuan 

pengajaran IPS di sekolah dasar dapat dikelompokkan ke dalam empat 

komponen, yaitu : 

 

1. Memberikan kepada siswa pengetahuan tentang pengalaman 

manusia dalam kehidupan bermasyarakat pada masa lalu, 

sekarang, dan masa yang akan datang. 

2. Menolong siswa untuk mengembangkan keterampilan untuk 

mencari dan mengolah/memproses informasi. 
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3. Menolong siswa untuk mengembangkan nilai/sikap demokrasi 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

4. Menyediakan kesempatan kepada siswa untuk mengambil 

bagian/berperan serta dalam kehidupan sosial. 

 

Sedangkan menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 

(2011: 17), pengajaran mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut: 

a. Mengenal  konsep-konsep yang berkaitan dengan 

kehidupan  masyarakat dan lingkungannya. 

b. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa 

ingin tahu,  inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam 

kehidupan sosial. 

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

kemanusiaan. 

d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, 

nasional, dan global. 

 

Berdasarkan tujuan pengajaran IPS di atas, dapat di simpulkan bahwa 

tujuan pengajaran IPS semata-semata untuk memberikan pengetahuan 

kepada siswa tentang pengalaman manusia dalam kehidupan 

bermasyarakat. Selain itu, juga dapat mengembangkan keterampilannya 

dalam berbagai segi kehidupan dimulai dari keterampilan akademiknya 

sampai pada keterampilan sosialnya. 

 

C. Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

Model Pembelajaran NHT merupakan salah satu model pembelajaran  

kontekstual yang bersifat menyenangkan dan meningkatkan kemampuan siswa 

dalam pembelajaran. Menurut Kagan dalam Ibrahim (2000: 28) model NHT 

adalah bagian dari model pembelajaran kooperatif struktural, yang 

menekankan pada struktur-struktur khusus yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan khusus untuk 
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meningkatkan penguasaan akademik siswa dengan melibatkan para siswa 

menelaah bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran dan pemahaman siswa 

terhadap isi pelajaran tersebut.  

Selanjutnya Lie (2002: 18) juga berpendapat bahwa model pembelajaran 

NHT merupakan suatu sistem kerja/belajar kelompok yang terstruktur, 

yakni saling ketergantungan positif, tanggung jawab individual, interaksi 

personal, keahlian bekerjasama dan proses kelompok di mana siswa 

menghabiskan sebagian besar waktunya dikelas dengan bekerjasama 

antara 4-5 orang dalam satu kelompok. 

 

Pendapat seperti di atas juga di dukung oleh para ahli yang lain seperti 

Menurut Trianto (2010: 82) model NHT adalah jenis pembelajaran kooperatif 

yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif 

terhadap struktur kelas tradisional, yang lebih melibatkan siswa dalam 

menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran tersebut.  

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT) adalah suatu model pembelajaran yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola pikir siswa dengan tujuan meningkatkan 

aktivitas dan akademik siswa untuk memecahkan masalah dalam berdiskusi 

kelompok dan setiap anggota kelompok memiliki nomor yang berbeda. 

 

1. Langkah-langkah Model Pembelajaran NHT 

Model pembelajaran NHT memiliki langkah-langkah dalam penerapannya. 

Menurut Suprijono (2009: 92) memaparkan langkah-langkah pembelajaran 

menggunakan NHT yakni:  

1) Numbering, yaitu guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok 

kecil.  

2) Guru mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh 

tiap-tiap kelompok.  
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3) Kelompok berdiskusi menemukan jawaban. Pada kesempatan ini 

tiap-tiap kelompok berdiskusi memikirkan jawaban atas pertanyaan 

dari guru. Menyatukan kepalanya “heads together”.  

4) Guru memanggil peserta didik yang memiliki nomor yang sama tiap-

tiap kelompok. Mereka diberi kesempatan memberi jawaban atas 

pertanyaan yang telah diterimanya dari guru. Berdasarkan jawaban 

itu guru dapat mengembangkan diskusi lebih mendalam, sehingga 

peserta didik dapat menemukan jawaban pertanyaan itu sebagai 

pengetahuan yang utuh.  

 

Berdasarkan langkah-langkah model pembelajaran CTL type NHT di atas, 

dapat dianalisa bahwa NHT memiliki terdiri dari 4 langkah yang yang 

sesuai dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan. 

 

2. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran NHT 

Suatu hal pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, tidak terkecuali pada 

model pembelajaran NHT. Menurut Hamdani (2011: 90) kelebihan dan 

kelemahan NHT sebagai berikut.  

1. Kelebihan model NHT yaitu:  

a) Setiap siswa menjadi siap semua.  

b) Siswa dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh. 

c) Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai.  

2. Kelemahan model NHT yaitu:  

a) Kemungkinan nomor yang dipanggil akan dipanggil lagi oleh guru.  

b) Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru.  
 

Berdasarkan kelebihan dan kelemahan model pembelajaran CTL type NHT 

di atas, dapat dianalisa bahwa NHT memiliki kelebihan dan kelemahan 

tersendiri sesuai dengan materi yang diajarkan. 
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D.  Hasil Penelitian Relevan 

Terdapat beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan 

diujikan ini, antara lain: 

1. Rahma Dianti, Rini. 2016, Universitas Lampung. 

Penelitian ini berjudul Pengaruh Model Pembelajaraan Numbered Head 

Together (NHT) Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SD Negeri 1 

Kampung Baru Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016. Populasi 

dalam penelitian ini sebanyak 49 siswa dengan sampel sebanyak 100 siswa 

dan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode tes dan dokumentasi. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pearson korelation. 

Hasil analisis menunjukan variabel model pembelajaran NHT (X) 

diperoleh rhitung = 0,544 sedangkan nilai rtabel = 0,433, hal ini berarti 

rhitung lebih besar dari rtabel (0,544 > 0,433). Hasil analisis tersebut 

menunjukan bahwa ada Pengaruh positif antara penggunaan model 

pembelajaran NHT Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SD Negeri 

1 Kampung Baru Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016.  

 

2. Wijayanti Raharjo, Rindang. 2011, Universitas Muhamadiyah Jakarta. 

Penelitian ini berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT) Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV SDIT Nurul 

Falah Cilincing Jakarta Utara Tahun 2010/2011. Populasi dalam penelitian 

ini sebanyak 52 siswa dengan sampel sebanyak 100 siswa dan teknik 

pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode quasi 
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eksperimen. Hasil analisis menunjukan variabel model pembelajaran 

NHT(X) diperoleh rhitung = 0,544 sedangkan nilai rtabel = 0,433, hal ini 

berarti rhitung lebih besar dari rtabel (0,544 > 0,433). Oleh karena thitung > 

ttabel maka Ho ditolak. Ini berarti ada pengaruh positif yang signifikan dari 

penggunaan model pendekatan pembelajaran Numbered Head Together 

(NHT) terhadap hasil belajar IPA siswa kelas IV SDIT Nurul Falah 

Cilincing Jakarta Utara Tahun 2010/2011. 

3. Ayu Sih Nugraheni, Rini. 2015, Universitas Negeri Yogyakarta. 

Penelitian ini berjudul Hubungan Model Pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT) dengan Hasil Belajar Siswa Kelas IV Di SD Negeri 

Selang Kecamatan Wonosoro Kabupaten Gunungkidul. Populasi dalam 

penelitian ini sebanyak 42 siswa dengan sampel sebanyak 100 siswa dan 

teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. 

Pengumpulan data menggunakan kuesionar dan observasi. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasi 

product moment. Selain itu hasil analisis data menunjukan bahwa 

perolehan skor hasil belajar siswa dengan hasil pre-angket sebanyak 6,95 

poin. Adapun perolehan rata-rata skor Hasil menunjukkan bahwa rata-rata 

(mean) hasil belajar siswa di kelas lebih tinggi. Ini berarti ada hubungan 

positif yang signifikan dari model pembelajaran Numbered Head Together 

(NHT) Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IV Di SD Negeri Selang 

Kecamatan Wonosoro Kabupaten Gunungkidul.  
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Berdasarkan hasil penelitian relevan yang dilakukan oleh peneliti lain 

tersebut, peneliti juga ingin melakukan penelitian tentang Hubungan Model 

Pembelajaran NHT dengan hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 1 

Perumnas Way Halim Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017, bahwa 

ada hubungan yang positif antara model pembelajaran NHT dan hasil belajar 

IPS siswa di sekolah. 

E. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-

pemahaman yang lainnya, pemahaman yang paling mendasar dan menjadi 

pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian 

yang telah dibuat. Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, kerangka pikir 

dalam penelitian ini sebagai berikut:  

 

1. Hubungan Model Pembelajaran NHT dengan Hasil Belajar IPS 

Penggunaan model pembelajaran NHT ini merupakan salah satu model yang 

digunakan dalam proses pembelajaran, yang diteliti dari proses cara belajar 

ini adalah efek yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut, cara 

belajar ini merupakan salah satu faktor yang berhubungan terhadap hasil 

belajar.  

 

Berdasarkan uraian di atas maka diduga ada hubungan yang positif antara 

model pembelajaran NHT (X) dengan hasil belajar IPS (Y). Artinya 

semakin efektif penggunaan model pembelajaran NHT yang digunakan 

maka semakin baik pula hasil belajar siswa di sekolah. Begitu pula 

sebaliknya, semakin kurang efektif penggunaan model pembelajaran NHT, 
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maka kurang baik pula hasil belajar siswa di sekolah. Pada bagian ini akan 

dijelaskan hubungan model pembelajaran NHT dengan hasil belajar IPS.  

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pikir dalam penelitian ini 

adalah sebagai  berikut: 

 

 Model Pembelajaran NHT    Hasil Belajar IPS 

                      (X)               (Y) 

 Gambar 2.1 Hubungan Antar Variabel 

 

F. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. 

Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban 

sementara atas masalah yang dirumuskan. Selanjutnya akan dilakukan uji 

hipotesis, dimana hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Ha : Ada hubungan yang positif antara model pembelajaran NHT dengan hasil 

belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 1 Perumnas Way Halim Bandar    

Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Ho: Tidak ada hubungan yang positif antara model pembelajaran NHT dengan 

hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 1 Perumnas Way Halim 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017. 
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Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan dengan “Ada hubungan yang positif 

antara model pembelajaran NHT dengan hasil belajar IPS siswa kelas V SD 

Negeri 1 Perumnas Way Halim Tahun Ajaran 2016/2017.” 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode korelasional. Penelitian 

korelasional adalah penelitian yang menggambarkan hubungan dua fenomena 

atau keadaan (Arikunto, 2006: 270). Berdasarkan penelitian tersebut maka 

penelitian ini dilakukan dengan menghubungkan cara belajar dan hasil belajar. 

Sesuai dengan topik penelitian ini, subjek yang akan diteliti siswa kelas V SDN 

1 Perumnas Way Halim Bandar Lampung. 

 

B. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013: 117). 

Sedangkan menurut (Arikunto, 2006: 130) menyatakan bahwa populasi adalah 

himpunan atau kelompok dari semua unsur yang memiliki satu atau ciri yang 

menarik. Sebagai populasi dalam sampel penelitian ini adalah siswa kelas V 

SDN 1 Perumnas Way Halim Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016-2017 

yaitu sebanyak 35 orang siswa.  

C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah hal atau sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu 

penelitian. Menurut Sugiyono (2009: 38) Variabel penelitian pada dasarnya 

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti 
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untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu:  

1. Variabel Bebas 

Variabel Bebas dilambangkan dengan (X) adalah variabel penelitian yang 

mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

model pembelajaran NHT. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat dilambangkan dengan (Y) adalah variabel yang akan diukur 

untuk mengetahui hubungan lain, sehingga sifatnya sangat tergantung pada 

variabel lain. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Hasil belajar IPS.  

  

D. Variabel Model Pembelajaran NHT 

1. Definisi Konseptual Model Pembelajaran NHT 

Menurut Trianto (2010: 82) model NHT adalah jenis pembelajaran 

kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan 

sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional, yang lebih melibatkan 

siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran tersebut.  

 

2. Definisi Operasional Model Pembelajaran NHT 

Numbered Head Together (NHT) adalah suatu model pembelajaran yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola pikir siswa dengan 

tujuan meningkatkan aktivitas dan akademik siswa untuk memecahkan 

masalah dalam berdiskusi kelompok dan setiap anggota kelompok memiliki 

nomor yang berbeda. 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional Model Pembelajaran NHT 

 

Variabel Konsep Variabel Indikator Sub Indikator  

Model 

Pembelajaran 

NHT 

(X) 

NHT merupakan suatu 

sistem kerja/belajar 

kelompok yang 

terstruktur, yakni saling 

ketergantungan positif, 

tanggung jawab 

individual, interaksi 

personal, keahlian 

bekerjasama dan proses 

kelompok di mana siswa 

menghabiskan sebagian 

besar waktunya dikelas 

dengan bekerjasama 

antara 4-5 orang dalam 

satu kelompok. 

Lie (2002: 18) 

 

Aktivitas 

siswa 

didalam 

sekolah. 

Kegiatan 

belajar siswa 

dalam 

mencoba, 

melakukan, 

dan mengalami 

sendiri. 

  

 

 

E. Variabel Hasil Belajar 

1. Definisi Konseptual Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah hasil interaksi dari tindak kegiatan pembelajaran yang 

diikuti meliputi setiap aspek baik aspek kognitif, afektif maupun 

psikomotor. Pengukuran hasil belajar pada ranah kognitif dengan indikator 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, dan sintesis. Pengukuran 

pada ranah afektif dengan indikator sikap bertanggung jawab, percaya diri, 

dan disiplin. Sedangkan pengukuran pada ranah psikomotor dengan 

indikator meniru, menyusun, melakukan dengan prosedur, melakukan 

dengan baik dan tepat, dan melakukan tindakan secara alami. 

 

2. Definisi Operasional Hasil belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diterima siswa setelah mengalami 

proses pembelajaran yang ditunjukan dengan nilai tes yang diberikan oleh 
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guru setiap selesai memberikan materi pelajaran pada satu pokok bahasan. 

Hal ini peneliti ini menggunakan hasil belajar dilihat melalui nilai harian 

siswa dalam proses pembelajaran berlangsung pada mata pelajaran IPS.  

 

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel Prestasi Belajar IPS 

 

Variabel Konsep Variabel Indikator Sub Indikator  

Hasil Belajar 

IPS (Y) 

hasil belajar yang 

diperoleh dapat 

diukur melalui 

kemajuan yang 

diperoleh siswa 

setelah belajar 

dengan sungguh-

sungguh. Hasil 

belajar tampak 

terjadinya perubahan 

tingkah laku pada 

diri siswa yang dapat 

diamati dan diukur 

melalui perubahan 

sikap dan 

keterampilan. 

(Hamalik, 2006: 

155) 

Nilai 

kognitif 

dalam 

pembelajaran 

IPS. 

Nilai hasil akhir 

tes IPS kelas V 

SDN 1 

Perumnas Way 

Halim Bandar 

Lampung.  

 

 

F. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2006: 231) teknik dokumentasi merupakan suatu cara 

pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data 

yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan. Dokumentasi 

digunakan untuk memperoleh jumlah siswa serta gambaran umum tentang 

SD Negeri 1 Perumnas Way Halim Bandar Lampung. 
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2. Observasi 

Teknik Observasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data yang 

dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek 

penelitian, dengan observasi langsung peneliti lebih banyak menggunakan 

indra penglihatan, jadi peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara 

pengamatan secara langsung terhadap suatu objek penelitian yang akan di 

teliti. Hal ini sejalan dengan penjelasan Arikunto (2010: 272) metode 

observasi cara yang paling efektif adalah melengkapi dengan format atau 

blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-

item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. 

Dalam penelitian ini kegiatan observasi yang dilakukan peneliti 

dilaksanakan pada saat penelitian pendahuluan. Peneliti mengamati 

tingkah laku siswa pada saat mengikuti kegiatan belajar, dengan 

melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan dan aktivitas belajar 

siswa kelas V di SD Negeri 1 Perumnas Way Halim Kota Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2016/2017 peneliti dapat mengidentifikasi 

permasalahan apa yang muncul dan sering dialami ketika proses belajar 

sedang berlangsung. Selanjutnya permasalahan tersebut akan dirumuskan 

dan dibahas oleh peneliti sebagai objek penelitian. 

3. Tes 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode tertentu sesuai 

dengan tujuannya. Metode pengumpulan data tentu diperlukan sebuah alat 

atau instrumen pengumpul data. Alat pengumpul data dapat menggunakan 

metode tes maupun non tes. Menurut Arikunto (2010: 53) tes merupakan 
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alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur 

sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang sudah 

ditentukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

instrumen tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar IPS siswa. 

 

Cara tes sebelum memulai pembelajaran (prettest) dan saat akhir 

pembelajaran (posttest), hasil prettest dan posttest inilah yang merupakan 

data hasil belajar IPS siswa. Tes ini diberikan kepada siswa secara 

individual, pemberiannya ditujukan untuk mengukur perbedaan hasil 

belajar siswa sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran NHT. 

Tes yang digunakan adalah tes pilihan ganda yang terdiri dari 20 butir 

soal. Materi yang diujikan adalah materi proklamasi kemerdekaan 

Indonesia. Tes yang diberikan pada setiap kelas soal-soal untuk prettest 

dan posttest adalah sama. 

 

G. Uji Persyaratan Insrumen 

Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah berbentuk tes. Tes 

dilakukan sebanyak dua kali tes yang diberikan pada awal dan akhir 

pertemuan, yang bertujuan mengukur hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 1 

Perumnas Way Halim Bandar Lampung. 

 

1. Validitas 

Menurut Arikunto (2006: 211) adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat-tingkat kevalidan atau kesalahan suatu instrumen. Uji validitas 

dilakukan kepada siswa kelas V di SD Negeri 1 Perumnas Way Halim 

sebanyak 35 siswa. Uji validitas ini digunakan rumus korelasi pearson 

product moment yang menyatakan hubungan skor masing-masing 
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pertanyaan dengan skor total. Adapun rumusnya. Kriteria pengujian, 

apabila rh>rt dengan taraf signifikan 0,05 maka alat ukur dikatakan valid 

dan sebaliknya (Arikunto, 2006: 170). Rumus korelasi product moment 

adalah sebagai berikut: 

    

  

     2222 YN   X - X  N

X -XYN
  r

  

 





Y

Y
xy  

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi antara variabe X dan Y 

X = skor total X 

Y = skor total Y 

n = Jumlah sampel yang diteliti 

Menurut Arikunto (2010 : 213) 

 

 

2. Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan rumus Alpha cronbach yang diujicobakan kepada 

20 orang dalam populasi di luar sampel. Adapun rumusnya adalah sebagai 

berikut: 
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keterangan: 

 r11       =  Reliabilitas instrumen 

 2

i    =  Skor tiap-tiap item 

n          =  Banyaknya butir soal 
2

t       =  Varians total 

Arikunto (2010: 239)   

 

Kriteria uji reliabilitas dengan rumus alpha cronbach apabila rhitung > rtabel, 

maka alat ukur tersebut reliabel dan juga sebaliknya, jika rhitung < rtabel maka 

alat ukur tidak reliabel. Jika instrumen itu valid, maka selanjutnya 

menginterpretasikan besarnya nilai kuisioner. 
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Selanjutnya menginterprestasikan besarnya nilai reabilitas dengan indeks 

korelasi sebagai berikut:  

Tabel 5. Daftar Interprestasi Koefisien Korelasi 

  

Koefisien Korelasi Tingkat Hubungan 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

  Sugiyono (2012: 257) 

 

3. Taraf Kesukaran 

Taraf kesukaran soal adalah proporsi peserta tes menjawab benar terhadap 

butir soal tersebut. Rumus yang digunakan untuk menghitung taraf 

kesukaran seperti yang dikemukakan oleh Sudjana (2009: 137) yaitu:  

   
 

 
 

Keterangan: 

I : indeks kesulitan untuk setiap butir soal 

B : banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal 

N         : banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal 

 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui taraf kesukaran soal menggunakan 

Program Microsoft Office Excel 2007. Klasifikasi taraf kesukaran soal 

adalah sebagai berikut: 

0       –  0,30 = soal kategori sukar, 

0,31  –  0,70 = soal kategori sedang, 

0,71  –  1,00 = soal kategori mudah. 

 

4. Uji Daya Pembeda Soal 

Sudjana (2009: 141) analisis daya pembeda mengkaji butir-butir soal 

dengan tujuan untuk mengetahui kesanggupan soal dalam membedakan 
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siswa yang tergolong mampu (tinggi prestasinya) dengan siswa yang 

tergolong kurang atau lemah prestasinya. Daya beda soal dapat diketahui 

dengan melihat angka indeks diskriminasi, menurut Arikunto (2006: 212), 

cara menemukan daya pembeda (nilai D) adalah: 

a. Untuk kelompok kecil (kurang dari 100) 

Seluruh kelompok dibagi dua sama besar, 50% kelompok atas dan 

50% kelompok bawah. Seluruh pengikut tes, dideretkan mulai dari 

skor teratas sampai terbawah, lalu dibagi 2. 

b. Untuk kelompok besar (100 orang ke atas) 

Untuk kelompok besar biasanya hanya diambil kedua kutubnya saja, 

yaitu 27% skor teratas sebagai kelompok atas (JA) dan 27% skor 

terbawah sebagai kelompok bawah (JB). 

 

Menurut Arikunto (2006: 213) rumus untuk mencari indeks diskriminasi 

adalah: 

D = 
  

  
 

  

  
          

Keterangan: 

J  = Jumlah siswa tes 

JA  = Banyaknya siswa kelompok atas 

JB  = Banyaknya siswa kelompok bawah 

BA           = Banyaknya siswa kelompok atas yang menjawab soal dengan 

                 benar 

BB             = Banyaknya siswa kelompok bawah yang menjawab soal dengan 

                benar 

PA = 
  

  
 = Proporsi siswa kelompok atas yang menjawab benar 

PB = 
  

  
 = Proporsi siswa kelompok bawah yang menjawab benar 

 

 

Tabel 5. Klasifikasi Daya Beda 

Daya Beda Penilaian Soal 

D  < 0,00 Jelek Sekali 

0,00  < D <  0,20 Jelek 

0,20  < D <  0,40 Cukup 

0,40  < D <  0,70 Baik 

D > 0,70 Baik Sekali 

Sumber: Arikunto (2006: 214) 
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I. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan model 

korelasi Pearson Product Moment baik parsial maupun korelasi berganda. 

Korelasi parsial ditulis dengan rumus sebagai berikut : 

rxy =              

√                        
 

keterangan:  
     : Koefisien kerelasi antara variabel X dan Y 

     : Jumlah sampel 

    : Skor variabel X 

     : Skor variabel Y 

   : Jumlah skor variabel X 

   : Jumlah skor variabel Y 

   
 : Jumlah kuadrat skor variabel X 

  
 
 : Jumlah kuadrat skor variabel Y 

(Arikunto, 2010: 317) 

 

1. Pengujian Hipotesis 

Pengujian selanjutnya yaitu uji hipotesis yang berfungsi untuk mencari 

makna hubungan antara variabel X dengan Y, maka hasil korelasi tersebut 

diuji dengan rumus : 

 
       

 √   

√    

 

Keterangan: 

thitung = Nilai t 

r = Nilai Koefisien Korelasi 

n = Jumlah sampel 

 

Kriteria pengujian Jika thitung > ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima dan 

jika thitung < ttabel Ho diterima dan Ha ditolak, dimana dk = n-2  dengan 

mengambil taraf uji signifikansi 5%. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa “Ada 

hubungan yang positif antara model pembelajaran NHT dengan hasil belajar 

siswa kelas V SD Negeri 1 Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim 

Bandar Lampung tahun ajaran 2016/2017.” Hal ini diketahui dari hasil teknik 

analisis data sebagai berikut: 

1. Nilai koofisien korelasi antara Variabel X (model pembelajaran NHT) dan 

Variabel Y (Hasil belajar siswa) sebesar 0,733 yang berarti korelasi 

tersebut positif. 

2. Persentase Koefisien Determinasi menunjukkan hasil 62,86% dengan 

kategori sedang yang berarti Variabel X (model pembelajaran NHT) 

memberikan kontribusi terhadap Variabel Y (hasil belajar siswa) dengan 

kategori tinggi sebesar 60%.  

3. Hasil         lebih besar dari        atau 6,203 > 2,034, sehingga H0 

ditolak dan Ha yang berbunyi ada hubungan yang positif antara model 

pembelajaran NHT dengan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 1 

Perumnas Way Halim Bandar lampung tahun Ajaran 2016/2017 diterima. 
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B. Saran 

 

1. Bagi siswa, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu siswa untuk 

meningkatkan hasil belajarnya. Karena dengan menggunakan model 

pembelajaran yang sesuai dengan baik, sehingga hasil belajar siswa di 

sekolah dapat meningkat. 

2. Bagi guru dan sekolah, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi 

masukan bagi guru dan sekolah untuk dapat membimbing siswa lebih 

baik lagi. Sehingga hasil pembelajaran akan lebih maksimal dan hasil 

belajar siswa dapat meningkat.  

3. Bagi orang tua, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan 

bagi orang tua untuk dapat membimbing anaknya lebih baik di rumah. 

Sehingga, siswa lebih termotivasi menjadi lebih baik agar diharapkan 

hasil belajar siswa dapat meningkat.  

4. Bagi peneliti lain atau berikutnya yang akan melakukan penelitian 

dibidang ini, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran, 

informasi dan masukan tentang hubungan model pembelajaran NHT 

dengan hasil belajar siswa. 
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