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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA FIKIR DAN HIPOTESIS 

 
 

 

II.1 Tinjauan Pustaka 

II.1.1   Konsep Pengaruh Pembelajaran 

 

Pengaruh merupakan kekuatan yang muncul  dari suatu benda atau orang dan juga 

gejala dalam yang dapat memberikan perubahan terhadap apa-apa yang ada 

disekelilingnya (Winaro Surakhmad, 1982:7). Pengertian pengaruh adalah  daya 

yang ada atau timbul dari sesuatu (seseorang, benda) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan, atau perbuatan seseorang (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2005:849). 

 

Trianto (2010:17) menyatakan bahwa: 

“Pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, yang 

tidak sepenuhnya dapat dijelaskan”. Pembelajaran secara simpel dapat 

diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan 

pengalaman hidup. Pembelajaran dalam makna kompleks adalah usaha 

sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya (mengarhkan 

interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) dalam rangkan mencapai 

tujuan yang diharapkan.” 

 

Hal ini sesuai dengan pendapat Warsita (2008:85) yang menyatakan bahwa 

pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu 

kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. 
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Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh pembelajaran adalah 

suatu daya yang timbul dari peserta didik karena adanya suatu perubahan yang 

membuat peserta didik belajar. Pada penelitian ini, peneliti membatasi pada daya 

yang timbul dari adanya model cooperative learning tipe structured numbered 

head pada mata pelajaran IPS. 

 

II.1.2   Kemampuan Kognitif 

 

Kemampuan kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan 

ilmu pengetahuan (Daryanto, 1999:11). Kemampuan kognitif siswa terbagi 

menjadi enam aspek yang sesuai dengan Taksonomi Bloom (1956) yaitu: 

1. Pengetahuan 

Adalah aspek yang paling dasar dalam Taksonomi Bloom, yang sering 

disebut sebagai aspek ingatan. Dalam jenjang kemampuan ini, seseorang 

dituntut untuk mengenali atau mengetahui adanya konsep-konsep, fakta, atau 

istilah-istilah lainnya. Kata operasional yang digunakan sebagai berikut: 

menyebutkan, menunjuk, menjelaskan, mengidentifikasi, menyatakan. 

2. Pemahaman 

Kemampuan ini umumnya mendapat penekanan dalam proses belajar 

mengajar. Siswa dituntut memahami atau mengerti apa yang diajarkan, 

mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan 

isinya tanpa harus menghubungkannya dengan hal-hal lainnya. 

3. Penerapan 

Di tingkat ini, seseorang memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan, 

prosedur, metode, rumus, teori, dsb di dalam kondisi kerja.Pemakaian hal-hal 
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abstrak dalam situasi konkret tertentu. Hal-hal abstrak tersebut dapat berupa 

ide umum, aturan atas prosedur, atau metode umum dan juga dapat dalam 

bentuk prinsip, ide dan teori secara teknis yang harus diingat dan diterapkan 

dalam situasi baru dan konkret. 

 Penerapan terhadap fenomena yang dibicarakan dalam satu makalah 

mengenai istilah atau konsep ilmiah yang digunakan pada makalah lain. 

 Kemampuan memprediksi efek yang mungkin timbul akibat perubahan 

pada suatu faktor terhadap suatu situasi biologis yang telah ada dalam 

equilibrium. 

 

4. Analisis  

Di tingkat analisis, seseorang akan mampu menganalisis informasi yang 

masuk dan membagi-bagi atau menstrukturkan informasi ke dalam bagian 

yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya, dan mampu 

mengenali serta membedakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah 

skenario yang rumit. 

1) Analisis tentang unsur 

Pengidentifikasian unsur-unsur yang ada dalam suatu komunikasi. 

 Kemampuan untuk mengetahui asumsi yang tidak terungkapkan. 

 Keterampilan dalam membedakan fakta dari hipotesis. 

2) Analisis tentang hubungan 

Hubungan dan interaksi antara unsur-unsur dan bagian-bagian suatu 

komunikasi. 
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 Kemampuan untuk memeriksa konsistensi atau ketetapan hipotesa 

dengan informasi dan asumsi yang ada. 

 Keterampilan dalam memahami hubungan antara ide-ide dalam 

sebuah bacaan. 

3) Analisis tentang prinsip-prinsip pengaturan 

Pengorganisasian, pengaturan sistematis, dan struktur yang menyatukan 

komunikasi. 

5. Sintesis 

Penyatuan unsur-unsur dan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang 

berhubungan dengan proses bekerja dengan potongan-potongan, bagian-

bagian, unsur-unsur, dana sebagainya, dan mengatur serta 

menggabungkannya dengan sedemikian rupa guna membentuk suatu pola 

atau struktur yang sebelumnya tidak jelas. 

1) Penghasilan (production) suatu komunikasi yang unik 

Pengembangan dari suatu komunikasi dimana penulis atau pembicara 

berupaya untuk menyampaikan ide, perasaan, dan/atau pengalaman pada 

orang lain. 

 Keterampilan dalam menulis, dengan menggunakan suatu 

pengaturan ide dan pernyataan yang sangat baik. 

 Kemampuan untuk mengungkapkan pengalaman pribadi dengan 

efektif. 

2) Penghasilan (production) sebuah rencana atau serangkaian operasi yang 

diajukan 
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Pengembangan dari suatu rencana kerja atau proposal atas sebuah rencana 

operasi, yang harus memenuhi persyaratan tugas yang mungkin diberikan 

pada siswa atau mungkin pula dikembangkannya sendiri. 

 Kemampuan mengajukan cara-cara untuk menguji hipotesis. 

 Kemampuan merencanakan sebuah unit instruksi untuk situasi 

mengajar tertentu. 

3) Penemuan serangkaian hubungan yang abstrak 

Pengembangan dari seperangkat hubungan yang abstrak baik untuk 

mengklasifikasi maupun untuk menjelaskan data atau fenomena tertentu, atau 

deduksi dari pernyataan dan hubungan dari seperangkat pernyataan dasar atau 

representasi secara simbolis. 

 Kemampuan merumuskan hipotesis yang tepat dengan berdasarkan 

pada suatu analisis dari faktor-faktor yang terlibat, dan untuk 

memodifikasi hipotesis tersebut sesuai dengan faktor dan 

pertimbangan baru. 

 Kemampuan membuat penemuan dan generalisasi secara matematis 

6. Evaluasi 

Penilaian (judgments) kuantitatif dan kualitatif mengenai nilai dari suatu 

materi dan metode untuk tujuan tertentu dengan menggunakan standar 

penilaian yang kriterianya dapat ditentukan oleh siswa sendiri atau ditentukan 

sebelumnya dan kemudian diberikan pada siswa tersebut. 

1) Penilaian (judgments) atas bukti internal 

Evaluasi atas akurasi dari suatu komunikasi yang dibuktikan melalui akurasi 

yang logis, konsistensi dan kriteria internal lainnya. 
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 Menilai (judging) melalui standar internal, kemampuan untuk menilai 

probabilitas umum dari akurasi dalam melaporkan fakta dari 

kecermatan atas ketepatan pernyataan, dokumentasi, bukti dan 

sebagainya. 

 Kemampuan menunjukkan kekeliruan (fallacies) secara logis dalam 

argumen. 

2) Penilaian (judgments) atas kriteria eksternal 

Evaluasi atas materi dengan mengacu pada kriteria yang telah dipilih atau 

diingat. 

 Perbandingan dari teori besar, generalisasi, dan fakta mengenai 

budaya tertentu. 

 Menilai (judging) melalui standar eksternal, kemampuan untuk 

membandingkan sebuah karya dengan standar tertinggi dalam 

bidangnya, terutama dengan karya-karya lain yang diakui 

kehebatannya. 

Pada penelitian ini ranah kognitif  hasil belajar siswa terdiri dari kemampuan 

kognitif pengetahuan, pemahaman, penerapan, dan analisis, sintesis dan evaluasi.  

II.1.3   Konsep Model Pembelajaran 

 

Model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelompok maupun tutorial (Agus Suprijono, 2011: 

46). Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang pengajar 

dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran (Trianto, 2010: 51). Hal ini 
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sesuai dengan pendapat Toeti Soekamto dan Winata putra (1995: 78) yang 

mengatakan bahwa: 

 “Model pembelajaran adalah sebagai kerangka konseptual yang 

menggambarkan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar bagi para siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran 

dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan 

para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar 

mengajar”. 

 

Dari pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa model pembelajaran adalah 

rancangan dalam proses belajar mengajar yang akan membawa peserta didik 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan berguna sebagai 

acuan dalam melaksanakan pembelajaran. 

 

II.1.4   Konsep Cooperative Learning (Pembelajaran Kooperatif) 

Cooperative Learning yaitu satu model pengajaran dan pembelajaran yang 

menggunakan kumpulan-kumpulan kecil pelajar dengan memberi peluang untuk 

berinteraksi sesama mereka di dalam proses pembelajaran (Kadir, 2002:54). 

 

Davidson (1995) dalam Miftahul Huda menyatakan bahwa: 

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kinerja kelompok, organisasi, dan perkumpulan siswa yang 

bekerja sama dan berusaha menghasilkan suatu pengaruh tertentu. 

 

Model Cooperative Learning menciptakan sebuah revolusi pembelajaran di kelas. 

Tidak ada kelas yang sunyi selama proses pembelajaran, karena pembelajaran 

dapat dicapai di tengah-tengah percakapan antara siswa. Guru dapat menciptakan 

suatu lingkungan kelas yang baru tempat siswa secara rutin dapat saling 

membantu satu sama lain, guna menuntaskan bahan ajar pada akademiknya. 
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Belajar kelompok dalam pembelajaran kooperatif berbeda dengan belajar 

kelompok biasa. Menurut Miftahul Huda (2013: 46) model pembelajaran 

kooperatif mempunyai unsur-unsur dasar yang membuat pembelajaran kooperatif 

lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran individual, yaitu : 

a. Interdepensi positif (ketergantungan positif) 

Dalam pembelajran kooperatif siswa harus bertanggung jawab pada dua 

hal: 1) mempelajari materi yang ditugaskan, 2) memastikan bahwa 

semua anggota kelompoknya juga mempelajari materi tersebut 

b. Interaksi promotif 

Interaksi dalam kelompok dimana setiap anggota saling mendorong dan 

membantu anggota lain dalam usaha mereka untuk mencapai, 

menyelesaikan, dan menghasilkan sesuatu untuk tujuan bersama. 

c. Akuntabilitas Individu (tanggung jawab individu) 

Dalam kelompok kooperatif, tanggung jawab akan muncul ketika 

aktivitas setiap anggota dinilai dan hasilnya diberikan kembali kepada 

kelompoknya. 

d. Pemrosesan kelompok 

Kerja kelompok yang efektif biasanya dipengaruhi oleh sejauh mana 

kelompok tersebut merefleksikan proses kerja sama kelompok. 

 

Arrends (1997: 111) menyatakan bahwa : 

Tujuan yang ketiga dari pembelajaran kooperatif adalah untuk 

mengajarkan siswa kemampuan bekerjasama dan berkolaborasi. Keadaan 

seperti ini bertujuan untuk memperkecil ketidaksepahaman antara individu 

yang dapat memicu tindak kekerasan dan seringnya timbul ketidakpuasan 

ketika mereka dituntut untuk berkerjasama. 

 

 

Damon dalam Miftahul Huda (2013: 42) mengatakan bahwa diskusi kelompok 

yang menjadi ciri penting pembelajaran kooperatif memiliki manfaat-manfaat 

praktis. Diantaranya adalah sebagai berikut: 

a) Diskusi kelompok menampilkan perdebatan pemikiran di antara 

siswa.  Perdebatan ini dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

materi pembelajaran. 

b) Diskusi kelompok memotivasi siswa untuk mencari konsep-konsep 

yang lebih sistematis. 

c) Diskusi kelompok menjadi sejenis forum yang dapat mendorong 

pemikiran kritis diantara siswa. 

d) Diskusi kelompok melahirkan pemikiran siswa yang focus pada 

permasalahan dan proses berpikir yang lebih tertata. 
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e) Diskusi kelompok memotivasi siswa untuk mengutamakan 

pendapat-pendapat mereka. Hal ini tentu saja akan turut meningkatkan 

kemampuan siswa di dalam kelas. 

 

Menurut Miftahul Huda (2013: 118) bentuk-bentuk/ tipe pembelajaran kooperatif 

sebagai berikut: 

 “ 1) Jigsaw 

2) Think-Pair-Share 

3) Number Heads Together 

4) Structured Numbered Heads 

5) Group Investigation 

6) Two Stay Two Stray 

7) Make a Match 

8) Inside-Outside Circle 

9) Bamboo Dancing 

10) Keliling Kelompok 

11) Kancing Gemerincing 

12) Keliling Kelas 
 

Berdasarkan konsepsi di atas, maka pengertian cooperative Learning adalah 

belajar bersama dalam kelompok kecil yang dapat menumbuhkan rasa 

tanggungjawab dan pemahaman secara baik dalam suatu materi pelajaran. 

II.1.5   Konsep Tipe Structured Numbered Heads (SNH) 

 

Model Cooperative Learning tipe Structured Numbered Heads adalah suatu 

pembelajaran yang membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk 

menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan/tugas yang diberikan guru kepada siswa. 

Model kooperatif tipe SNH ini merupakan turunan atau bentuk penyempurnaan 

dari model kooperatif tipe NHT yang dipopulerkan oleh Spencer Kagen (1993). 

 

Menurut Zainal Aqib (2013 :20) Sintak atau langkah-langkah  pembelajaran 

kooperatif tipe kepala bernomor struktur yaitu : 

1) Siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam kelompok 

mendapat nomor urut 

2) Penugasan diberikan kepada setiap siswa berdasarkan nomor urut 

terhadap tugas yang berangkai. 



16 
 

Misalnya, siswa nomor satu bertugas mencatat soal. Siswa nomor dua 

mengerjakan soal dan siswa nomor tiga melaporkan hasil pekerjaan 

dan seterusnya. 

3) Langkah berikutnya adalah tugas kelompok, guru memberikan tugas 

kelompok kepada siswa. Pertanyaan atau tugas yang diberikan dapat 

diambil dari materi pelajaran tertentu yang sedang di pelajari, dalam 

membuat pertanyaan usahakan dapat bervariasi dari yang spesifik 

hingga bersifat umum dan dengan tingkat kesulitan yang bervariasi 

pula. 

4) Laporkan hasil dan tanggapan dari kelompok yang lain 

5) Kesimpulan 

Model pembelajaran SNH merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa 

secara aktif dengan membagi peran siswa dalam kelompok menjadi tiga peran, 

yaitu pencatat, pemecah masalah, dan penyampai hasil diskusi. Tugas pencatat 

adalah mencatat semua tugas yang berkaitan dalam hal diskusi, seperti mencatat 

soal, menulis hasil diskusi dan lain-lain. Tugas pemecah masalah yaitu mencari 

solusi atau jawaban dari pertanyaan/tugas yang diberikan guru saat akan 

melakukan diskusi. Sedangkan tugas penyampai hasil diskusi yaitu melaporkan 

hasil diskusi di depan kelas saat diskusi telah selesai.Tipe ini menuntut siswa 

untuk memiliki kemampuan yang baik dalam penguasaan materi, walaupun setiap 

siswa memiliki tugasnya masing-masing. 

 

Langkah-langkah pembelajaran model kooperatif tipe SNH sebagai berikut: 

1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 3 

sampai 5 orang siswa dengan karakteristik yang heterogen. Pembagian 

kelompok dapat juga didasarkan atas kesenangan berteman atau 

kesamaan tempat duduk, dll. 

2. Masing-masing siswa dalam kelompok  diberi nomor urut.  

3. Penugasan diberikan kepada siswa berdasarkan nomor urutnya. 

Misalnya siswa nomor 1 bertugas membaca soal dengan benar dan 

mengumpulkan data yang berhubungan dengan penyelesaian soal, 

siswa nomor 2 bertugas mencari penyelesaian soal, siswa nomor 3 

mencatat dan melaporkan hasil kerja kelompok. 

4. Guru membagikan tugas kelompok kepada siswa 

5. Penyampaian hasil diskusi dan tanggapan kelompok lain 

6. Pada pertemuan selanjutnya dalam menggunakan kooperatif tipe 

SNH, kelompok diskusi tetap pada kelompok yang telah dibentuk 
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pada pertemuan sebelumnya. Guru dapat memutar nomor urut siswa 

agar siswa tidak jenuh dengan tugas yang siswa dapatkan (Miftahul 

huda, 2013: 139). 

 

Dalam kutipan http://www.ras-eko.com/2011/05/model-pembelajaran-kepala-

bernomor.html (12 April 2013), model kooperatif tipe SNH memeliki kelebihan 

dan kelemahan yaitu: 

Kepala bernomor struktur memiliki kelebihan-kelebihan: 

1. Dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh. 

2. Dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

3. Mampu memperdalam pamahaman siswa. 

4. Melatih tanggung jawab siswa. 

5. Mengembangkan rasa saling memiliki dan kerjasama. 

6. Setiap siswa termotivasi untuk menguasai materi. 

7. Menghilangkan kesenjangan antara yang pintar dengan tidak pintar. 

8. Tercipta suasana gembira dalam belajar. Dengan demikian meskipun 

saat pelajaran menempati jam terakhir pun,siswa tetap antusias belajar. 

Kepala bernomor struktur juga memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu: 

1. Guru tidak megetahui kemampuan masing-masing siswa. 

2. Membutuhkan waktu yang banyak. 

3. Ada siswa yang takut diintimidasi bila Memberi nilai jelek kepada 

anggotanya (bila kenyataannya siswa lain kurang mampu menguasai 

materi) 

4. Apabila pada satu nomor kurang maximal mengerjakan tugasnya, tentu 

saja mempengaruhi pekerjaan pemilik tugas lain pada nomor 

selanjutnya.  

 

Berdasarkan konsepsi di atas, maka pengertian Structured Numbereds Heads 

adalah tipe pembelajaran yang membagi peran siswa dalam kelompok belajar 

dengan memberikan penegasan tugas pada setiap nomor yang didapatkan siswa, 

dengan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut: 

1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 3 sampai 5 

orang siswa dengan karakteristik yang heterogen. Pembagian kelompok dapat 

juga didasarkan atas kesenangan berteman atau kesamaan tempat duduk, dll. 

http://www.ras-eko.com/2011/05/model-pembelajaran-kepala-bernomor.html
http://www.ras-eko.com/2011/05/model-pembelajaran-kepala-bernomor.html
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2. Masing-masing siswa dalam kelompok  diberi nomor urut.  

3. Penugasan diberikan kepada siswa berdasarkan nomor urutnya. Misalnya 

siswa nomor 1 bertugas membaca soal dengan benar dan mengumpulkan data 

yang berhubungan dengan penyelesaian soal, siswa nomor 2 bertugas mencari 

penyelesaian soal, siswa nomor 3 mencatat dan melaporkan hasil kerja 

kelompok. 

4. Langkah berikutnya adalah tugas kelompok, guru memberikan tugas 

kelompok kepada siswa. Pertanyaan atau tugas yang diberikan dapat diambil 

dari materi pelajaran tertentu yang sedang di pelajari, dalam membuat 

pertanyaan usahakan dapat bervariasi dari yang spesifik hingga bersifat 

umum dan dengan tingkat kesulitan yang bervariasi pula. 

5. Penyampaian hasil diskusi dan tanggapan kelompok lain 

6. Pada pertemuan selanjutnya dalam menggunakan kooperatif tipe SNH, 

kelompok diskusi tetap pada kelompok yang telah dibentuk pada pertemuan 

sebelumnya. Guru dapat memutar nomor urut siswa agar siswa tidak jenuh 

dengan tugas yang siswa dapatkan 

 

II.1.6   Konsep Pembelajaran IPS 

 

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

ilmu sosial seperti: Sosiologi, Sejarah, Geografi, Ekonomi, Politik, Hukum, dan 

Budaya. IPS dirumuskan atas dasar realita dan fenomena sosial yang mewujudkan 

satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang- cabang ilmu-ilmu sosial 

(Agus Suyatna, 2008: 64). 
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Menurut Ahmadi dan Amri (2011: 10) IPS merupakan salah satu mata 

pelajaran yang diberikan di SD, SMP yang mengkaji seperangkat 

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

sosial. Memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. 

Melalui mata pelajaran IPS, anak diarahkan untuk dapat menjadi 

warga Negara Indonesia yang demokratis, bertanggungjawab, serta 

warga dunia yang cinta aman. 

 

Suatu program IPS yang layak, bertujuan memberikan keterampilan dan 

mengembangkan berbagai sikap yang diperlakukan agar sikap yang diperlukan 

agar siswa menjadi warga masyarakat yang berguna. Perincian dari jenis-jenis 

pengertian (kognitif) yang perlu diterima siswa dari pembelajaraan IPS 

diantaranya adalah aspek-aspek utama lingkungan social, aspek utama drai 

lingkungan alam, berbagai cara manusia bekerjasama dengan lingkungan, fungsi 

control oleh kelompok social dan bagaimana manusia memenuhi kebutuhan 

dasarnya. Sikap (afektif) yang harus dikembangkan dalam pembelajaran IPS 

diantaranya adalah menghargai hakikat individu, menjunjung tinggi hukum dan 

yakin bahwa masalah dapat diselesaikan dengan akal. Karakteristik mata pelajaran 

IPS SMP/ MTS antara lain sebagai berikut.  

1. Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur 

geografi, sejarah, ekonomi, hukum, dan politik, kewarganegaraan, 

sosiologi bahkan bidang, humaniora, pendidikan dan agama. 

2. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS berasal dari struktur 

keilmuan ilmu sosial yang dikemas sedemikian rupa sehingga 

menjadi pokok bahasan atau topik (Puskur, 2006:6). 

 

Kompetensi Dasar IPS juga menyangkut berbagai masalah social yang 

dirumuskan dengan pendekatan interdisimpliner dan multidisipliner. 

1. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS juga menyangkut 

berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan 

interdisipliner dan multidisipliner. 

2. Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar menyangkut peristiwa 

dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat, 

kewilayahan adaptasi, dan pengelolaan lingkungan. 
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3. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS menggunakan tiga 

dimensi dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial serta 

kehidupan manusia secara keseluruhan. 

Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 

1. Manusia, Tempat, dan Lingkungan 

2. Waktu, Keberlanjutan, dan perubahan 

3. Sistem Sosial dan Budaya 

4. Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraaan  

Menurut N. Dalddjoeni (1985:23) tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran 

IPS adalah membina anak didik menjadi warga Negara yang baik. Menurut Fajar 

(2009: 114) fungsi mata pelajaran IPS di SMP atau MTS adalah untuk 

mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan sosial dan 

kewarganegaraan peserta didik agar dapat direfleksikan dalam kehidupan 

masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. 

 

Pembelajaran IPS di SMP Gajah Mada Bandar Lampung, menggunakan 

kurikulum KTSP yang berarti pembagian materi dalam pembelajaran IPS terdiri 

dari materi pelajaran Geografi, Ekonomi, dan Sejarah.  

II.1.7 Penelitian Relevan 

 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini, antara lain: 

1. Judul skripsi “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Kepala 

Bernomor Struktur dalam Meningkatkan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan 

Sosial pada Siswa SMPN 3 Kota Tangerang Selatan”. Peneliti adalah Rahma 

sofia dari Program Studi Sosiologi Antropologi, Jurusan Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun Penelitian adalah 2011. 
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Permasalahan yang diambil adalah pembelajaran dengan menggunakan model 

Pembelajaran Kooperatif tipe Kepala Bernomor Struktur dapat meningkatkan 

hasil belajar IPS siswa. Hasil penelitian adalah hasil belajar siswa pada materi 

permintaan dan penawaran dapat meningkat melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe kepala bernomor struktur. 

2. Judul skripsi adalah “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Kepala Bernomor Struktur Untuk Mencapai Ketuntasan Belajar”. ”. Peneliti 

adalah  Joni Susilowibowo dan Lika Yuliati Fakultas Ekonomi, Unesa, 

Kampus Ketintang Surabaya. Tahun penelitian adalah 2009. Permasalahan 

yang diambil adalah masih kurangnya ketuntasan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika. Hasil penelitian adalah Hasil dari penelitian ini 

adalah bahwa kompetensi guru dalam mengelola kelas meningkat pada setiap 

siklus. Kegiatan siswa dianggap cukup baik. Selain itu, prestasi meningkat 

juga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatif adalah menyenangkan bagi siswa. 

Dari kedua penelitian di atas dapat dilihat bahwa penelitian yang saya lakukan 

berbeda dengan penelitian tersebut. Jika pada penelitian pertama penelitian 

membahas tentang hasil belajar siswa pada materi permintaan dan penawaran 

dapat meningkat melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe SNH  dan 

penelitian kedua membahas tentang ketuntasan belajar siswa, penelitian yang saya 

lakukan membahas tentang pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe SNH 

terhadap kemampuan kognitif pada mata pelajaran IPS. 
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II.2 Kerangka Pikir 

Salah satu upaya meningkatkan kemampuan kognitif siswa pada pelajaran IPS di 

sekolah adalah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. Dalam 

pembelajaran kooperatif, siswa bekerja dalam suatu tim untuk menyelesaikan 

masalah, menyelesaikan tugas atau mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. 

Proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

SNH diduga dapat meningkatkan peran serta siswa, sebab dalam pelaksanaannya 

setiap siswa dilibatkan secara langsung dalam pembagian tugas kelompok. Tipe 

pembelajaran ini menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan yang baik 

dalam penguasaan materi, walaupun setiap siswa memiliki tugasnya masing-

masing. Pada pelaksanaannya guru berperan sebagai fasilitator dan motivator 

dalam pembelajaran. Dengan demikian siswa akan aktif dan lebih bertanggung 

jawab dalam proses pembelajaran sehingga tercipta belajar bermakna dan siswa 

termotivasi untuk belajar, yang kemudian akan dapat meningkatkan kompetensi 

dan kemampuan berpikir siswa. 

 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Stuctured 

Numbered Heads (SNH), sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

kemampuan kognitif siswa pada materi pelajaran IPS yang telah ditentukan. 

Model pembelajaran ini akan diujicobakan kepada siswa kelas VIII SMP Gajah 

Mada Bandar Lampung. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari satu kelas, yaitu 

kelas penelitian. Pada kelas penelitian akan diberikan perlakuan dengan diajarkan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Structured Numbereds Heads. 
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II.3 Paradigma 

              Kemampuan Kognitif: 

1.  Pengetahuan 

Model Cooperative Learnig             2. Pemahaman  

Tipe Structured Numbered Heads            3. Penerapan 

4. Analisis 

5. Sintesis 

6. Evaluasi 

Keterangan: 

        : Garis Pengaruh 
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