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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A.  Belajar 

1. Pengertian  Belajar 

Belajar  adalah proses perubahan dalam perilaku sebagai hasil dari 

pengalaman dalam berinteraksi. Hasil belajar tercermin dalam perubahan 

perilaku. pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku kecakapan, 

keterampilan dan kemampuan, serta perubahan aspek-aspek yang lain 

yang ada pada individu yang belajar. 

 

Menurut Winataputra.U.S. dkk (2007: 24).Belajar adalah proses mental 

dan emosional atau proses berpikir dan merasakan. Seseorang dikatakan 

belajar bila pikiran dan perasaannya aktif. Aktivitas pikiran dan perasaan 

itu sendiri tidak dapat diamati orang lain, akan tetapi terasa oleh yang 

bersangkutan (orang yang belajar). Guru tidak dapat melihat aktivitas 

pikiran dan perasaan siswa. Yang dapat diamati guru ialah manifestasinya, 

yaitu siswa sebagai akibat adanya aktivitas pikiran dan perasaan pada diri 

siswa tersebut.  

 

Menurut Trianto (2009: 9) Belajar hakikatnya adalah suatu proses yang 

ditandai dengan adanya perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat 

diindikasikan dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuan, 

pemahaman, sikap dan tingkah laku kecakapan, keterampilan dan 

kemampuan, serta perubahan aspek-aspek yang lain yang ada pada 

individu yang belajar.  
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Menurut Djamarah (2006: 11) Belajar adalah proses perubahan perilaku 

berkat pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan 

tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun 

sikap yang meliputi segenap aspek organisme atau pribadi.  

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka yang dimaksud 

dengan belajar dalam penelitian ini adalah segenap rangkaian kegiatan 

atau aktivitas secara sadar yang dilakukan siswa, untuk memperoleh 

berbagai konsep sebagai hasil belajar siswa. 

2. Aktivitas Belajar 

 

Aktivitas  belajar adalah kegiatan atau perilaku yang terjadi selama proses 

belajar mengajar, yang  mengakibatkan terbentuknya pengetahuan dan 

keterampilan yang akan mengarah pada peningkatan prestasi. 

Memperhatikan penjelasan guru, bekerjasama dalam tim, berani 

mengemukakan pendapat, dan bisa menjawab pertanyaan 

 

Menurut Sriyono (2000: 54), aktivitas adalah segala kegiatan yang 

dilaksanakan baik secara jasmani atau rohani. Aktivitas siswa selama 

proses belajar mengajar 

merupakan salah satu indikator adanya keinginan siswa untuk belajar. 

Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama 

proses belajar mengajar. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah 

kegiatan yang mengarah pada proses belajar seperti bertanya, mengajukan 

pendapat, mengerjakan tugas-tugas, dapat menjawab pertanyaan guru dan 

bisa bekerjasama dengan siswa lain, serta tanggung jawab terhadap tugas 

yang diberikan. 

 

 

Trinandita (1984: 4) menyatakan bahwa, hal yang paling mendasar yang 

dituntut dalam proses pembelajaran adalah keaktifan siswa”. Keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang tinggi 

antara guru dengan siswa ataupun dengan siswa itu sendiri. Hal ini akan 
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mengakibatkan suasana kelas menjadi segar dan kondusif, dimana masing-

masing siswa dapat melibatkan kemampuannya semaksimal mungkin. 

Aktivitas yang timbul dari siswa akan mengakibatkan pula terbentuknya 

pengetahuan dan keterampilan yang akan mengarah pada peningkatan 

prestasi. 

Aktivitas belajar menurut Abdulrahman (2006: 34) adalah seluruh 

kegiatan siswa baik kegiatan jasmani maupun rohani yang mendukung 

keberhasilan belajar. 

Berdasarkan kajian di atas, maka yang dimaksud dengan aktivitas belajar 

siswa adalah kegiatan atau perilaku yang terjadi selama proses belajar 

mengajar, yang  mengakibatkan terbentuknya pengetahuan dan 

keterampilan yang akan mengarah pada peningkatan prestasi belajar.  

Aktivitas pada penelitian ini adalah: 1) berani bertanya atau mengajukan 

pendapat, 2) mengerjakan tugas-tugas, 3) menjawab pertanyaan guru, 4) 

bekerja sama dengan teman lain, 5) bertanggung jawab terhadap tugas 

yang diberikan. 

Untuk aspek kerjasama, indikatornya antara lain adalah: (1) Bersedia 

membantu teman selama kegiatan pembelajaran, (2) Menghargai pendapat 

teman selama pembelajaran, (3) Tidak mengganggu teman saat 

pembelajaran. 

 

3. Hasil Belajar 

Hasil  belajar adalah prestasi dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, 

diciptakan, baik secara individu maupun kelompok. Hasil belajar akan 

tampak  pada setiap perubahan pada aspek-aspek pengetahuan, pengertian, 
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kebiasaan, keterampilan, apresiasi, emosional, hubungan sosial, jasmani, 

etis atau budi pekerti dan sikap. Sehingga  akan merubah cara berpikir 

serta menghasilkan perilaku kerja yang lebih baik khususnya dalam mata 

pelajaran PKn siswa tidak lagi memperoleh nilai di bawah KKM (65) 

dengan nilai rata-rata 70 dan ketuntasan siswa 70%. 

Menurut Djamarah (2001: 45), hasil adalah prestasi dari suatu kegiatan 

yang telah dikerjakan, diciptakan, baik secara individu maupun kelompok. 

Hasil tidak akan pernah dihasilkan selama orang tidak melakukan sesuatu. 

Untuk menghasilkan sebuah prestasi dibutuhkan perjuangan dan 

pengorbanan yang sangat besar. Hanya dengan keuletan, sungguh-

sungguh, kemauan yang tinggi dan rasa optimisme dirilah yang mampu 

untuk mancapainya. 

 

Menurut Hamalik (2001: 30) hasil belajar akan tampak pada setiap 

perubahan pada aspek-aspek: pengetahuan, pengertian, kebiasaan, 

keterampilan, apresiasi, emosional, hubungan sosial, jasmani, etis atau 

budi pekerti, dan sikap.  

Menurut Hamalik (2001: 34) hasil belajar dalam kelas harus dapat 

dilaksanakan ke dalam situasi-situasi di luar sekolah agar siswa dapat 

mentransfer hasil belajar itu ke dalam situasi-situasi yang sesungguhnya di 

dalam masyarakat.  

Ada 3 teori tentang hasil belajar, yaitu: 

1. Teori Disiplin Formal (The formal Discipline Theory), yaitu teori 

yang menyatakan bahwa ingatan, sikap, pertimbangan, imajinasi 

dapat diperkuat dengan latihan-latihan akademis. 

2. Teori Unsur-unsur yang Identik (The Indentical Elements Theory), 

yaitu teori yang terjadi di antara situasi atau dua kegiatan yang 

terdapat unsur-unsur yang bersamaan (identik). 

3. Teori Generalisasi (The Generalization Theory), yaitu teori yang 

menekankan pada kompleksitas dari apa yang dipelajari, yang 

menekankan pada pembentukan pengertian yang dihubungkan 

dengan pengalaman-pengalaman lain.  

 

Horward Kysley dalam Sudjana (1990: 22) membagi tiga macam hasil 

belajar, yakni (a) keterampilan dan kebiasaan, (b) pengetahuan dan 
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pengertian, (c) sikap dan cita-cita. Masing-masing jenis hasil belajar dapat 

diisi dengan bahan yang telah ditetapkan dalam kurikulum sedangkan 

Gagne membagi lima kategori hasil belajar, yakni (a) informasi verbal, (b) 

keterampilan intelektual, (c) strategi kognitif, (d) sikap, dan (e) 

keterampilan motorik. 

 

Berdasarkan kajian di atas, maka yang dimaksud dengan hasil belajar  

dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan yang telah dikerjakan, 

diciptakan, baik secara individu maupun kelompok, setelah siswa 

menyelesaikan semua kegiatan  yang dilakukan untuk mengukur 

kemampuan kognitif atau ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak, 

kemampuan  afektif  atau ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai, dan 

psikomotor yang merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan 

(skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman 

belajar.  

 

B. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) 

Pembelajaran PKn di Sekolah dasar (SD) diarahkan pada ketercapaian Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar, dan Belajar merupakan  proses mental 

dan emosional atau proses berpikir dan merasakan berdasarkan kegiatan atau 

perilaku yang terjadi selama proses belajar mengajar, yang  mengakibatkan 

terbentuknya pengetahuan dan keterampilan yang akan mengarah pada 

peningkatan prestasi siswa pada pelajaran PKn maka dari itu guru harus bisa 

memposisikan diri sebagai pembimbing siswa bukan sang otoriter kelas dan 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif  NHT akan 
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keterlibatkan total semua siswa, yang sangat baik untuk meningkatkan 

aktivitas siswa pada pelajaran PKn yang selama ini menjadi momok bagi 

siswa karena dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif  NHT 

akan sangat menyenangkan dan menarik siswa untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa. 

1. Latar Belakang Pendidikan PKn SD 

 

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik 

menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk 

mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia Hakikat negara 

kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara 

kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada 

semangat kebangsaan --atau nasionalisme-- yaitu pada tekad suatu 

masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara 

yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, 

etnik, atau golongannya. (Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Jakarta: Sekretariat Negara Republik 

Indonesia, 1998). Secara historis, negara Indonesia telah diciptakan 

sebagai Negara Kesatuan dengan bentuk Republik. Negara Kesatuan 

Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan 

berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil 

dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan 

mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
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[Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945] 

Dalam perkembangannya sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai 

dengan penghujung abad ke-20, rakyat Indonesia telah mengalami 

berbagai peristiwa yang mengancam keutuhan negara. Untuk itu 

diperlukan pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat serta 

konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Negara Republik Indonesia 

perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya 

generasi muda sebagai generasi penerus. Indonesia harus menghindari 

sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga negara untuk 

menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa,dan bernegara. Kehidupan yang demokratis di dalam kehidupan 

sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan, 

dan organisasi-organisasi non-pemerintahan perlu dikenal,dipahami, 

diinternalisasi,dan diterapkan demi terwujudnya pelaksanaan prinsip-

prinsip demokrasi. Selain itu,perlu pula ditanamkan kesadaran bela negara, 

penghargaan terhadap hak azasi manusia, kemajemukan bangsa, 

pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial,ketaatan pada hukum, 

ketaatan membayar pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, 

dan nepotisme. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan 

mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang 

memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk 
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menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter 

yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.  

 

2. Tujuan PKn  SD 

Berdasarkan Kep. Dirjen Dikti No. 267/Dikti/2000, tujuan Pendidikan 

Kewarganegaraan mencakup: 

1. Tujuan Umum :  

Untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada 

mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara dengan negara 

serta PPBN agar menjadi warga negara yang diandalkan oleh bangsa 

dan negara. 

2. Tujuan Khusus : 

1. Agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan 

kewajiban secara  santun, jujur, dan demokratis serta ikhlas sebagai 

WNI terdidik dan bertanggung jawab. 

2. Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah 

dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, 

serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung 

jawab yang berlandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara, dan 

Ketahanan Nasional 
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3. Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan 

nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa 

dan bangsa. 

Pendidikan Pancasila adalah suatu Pendidikan dengan tujuan agar warga 

negara dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi negara dan 

bangsanya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan 

masa depannya. Untuk itu diperlukan pembekalan IPTEKS yang 

berlandaskan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai 

budaya bangsa. Nilai-nilai dasar tersebut berperan sebagai panduan dan 

pegangan hidup setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

C. Model Pembelajaran Kooperatif NHT 

1. Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran sistem pengajaran yang 

memberi kesempatan peserta didik untuk bekerja sama dengan sesama 

siswa dalam tugas-tugas yang berstruktur. Pembelajaran kooperatif dikenal 

dengan pembelajaran kelompok dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif  memerlukan kerja sama antara siswa dan saling 

ketergantungan dalam struktur pencapaian tugas, tujuan, dan penghargaan.     

Menurut Mohamad Nur (2005: 1-2) pembelajaran kooperatif merupakan 

strategi pembelajaran di mana siswa bekerja dalam kelompok-kelompok 

kecil yang beranggotakan siswa yang berbeda kemampuannya, jenis 

kelamin bahkan latar belakangnya untuk membantu belajar satu sama 

lainnya sebagai sebuah tim. Semua anggota kelompok saling membantu 

anggota yang lain dalam kelompok yang sama dan bergantung satu sama 
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lain untuk mencapai keberhasilan kelompok dalam belajar. Pembelajaran 

kooperatif dilakukan dengan membentuk kelompok kecil yang anggotanya 

heterogen untuk bekerja sebagai sebuah tim dalam menyelesaikan 

masalah, tugas, atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama. 

 

Menurut Salvin (dalam Eggen dan Kauchak, 1993), pembelajaran 

kooperatif, siswa dibentuk dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 4-

5  orang untuk bekerja sama dalam menguasai materi yang diberikan guru.  

Menurut Artzt dan Newman (dalam Trianto, 2009: 56) menyatakan bahwa 

dalam belajar kooperatif siswa belajar bersama sebagai suatu tim dalam 

menyelesaikan tugas-tugas kelompok untuk mencapai tujuan bersama. 

Jadi, setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab yang sama untuk 

keberhasilan kelompoknya.  

Zamroni (dalam Trianto, 2009: 58) mengemukakan bahwa manfaat 

penerapan belajar kooperatif adalah mengurangi kesenjangan pendidikan 

khususnya dalam wujud input pada level individual. Di samping itu, 

belajar kooperatif dapat mengembangkan solidaritas sosial dikalangan 

siswa. Kunci dari pembelajaran kooperatif adalah kerja sama. Kerja sama 

adalah suatu bentuk interaksi, yang pencapaian tujuan lewat bekerja 

bersama dalam kelompok. Pembelajaran kooperatif didefinisikan sebagai 

sekumpulan proses yang membantu siswa untuk berinteraksi dalam rangka 

mencapai tujuan tertentu atau membangun hasil akhir yang diinginkan.  

 

Slavin (dalam Trianto, 2009: 61), konsep utama dari belajar kooperatif 

adalah: 

1. Penghargaan kelompok, yang akan diberikan jika kelompok mencapai 

kriteria yang ditentukan. 

2. Tanggung jawab individual, bermakna bahwa suksesnya kelompok 

tergantung pada belajar individu semua anggota kelompok. Tanggung 

jawab ini terfokus dalam usaha untuk membantu yang lain dan 

memastikan setiap anggota kelompok telah siap menghadapi evaluasi 

tanpa bantuan orang lain. 

3. Kesempatan yang sama untuk sukses, bermakna bahwa siswa telah 

membantu kelompok dengan cara meningkatkan belajar mereka 

sendiri, hal ini memastikan bahwa setiap siswa berkemampuan tinggi, 
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sedang, dan rendah sama-sama tertantang untuk melakukan yang 

terbaik dan bahwa kontribusi semua anggota kelompok sangat bernilai.  

Arends (dalam Trianto, 2009: 65) menyatakan bahwa ciri-ciri 

pembelajaran kooperatif sebagai berikut: 

1. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan 

materi belajar. 

2. Kelompok dibentuk dari siswa yang mempunyai kemampuan tinggi, 

sedang, dan rendah. 

3. Bila memungkinkan, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, 

jenis kelamin yang beragam: dan 

4. Penghargaanlebih berorientasi kepada kelompok dari pada individu.  

Berdasarkan kajian para ahli di atas maka Pembelajaran kooperatif 

memerlukan kerja sama antar siswa dan saling ketergantungan dalam 

struktur pencapaian tugas, tujuan, dan penghargaan. Keberhasilan 

pembelajaran tergantung dari individu dalam kelompok. 

2. Model Pembelajaran NHT 

NHT merupakan tipe pembelajaran kooperatif yang terdiri atas empat 

tahap yang digunakan untuk mereview fakta-fakta dan informasi dasar 

yang berfungsi untuk mengatur interaksi siswa. Model pembelajaran ini 

juga dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang tingkat 

kesulitannya terbatas. Struktur NHT sering disebut berpikir secara 

kelompok. NHT digunakan untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam 

menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek 

pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. 

NHT sebagai model pembelajaran pada dasarnya merupakan sebuah 

variasi diskusi kelompok. Adapun ciri khas dari NHT adalah guru hanya 

menunjuk seorang siswa yang mewakili kelompoknya. Dalam menujuk 
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siswa tersebut, guru tanpa memberi tahu terlebih dahulu siapa yang akan 

mewakili kelompok tersebut.  

Menurut Muhammad Nur (2005: 78), dengan cara tersebut akan menjamin 

keterlibatan total semua siswa dan merupakan upaya yang sangat baik 

untuk meningkatkan tanggung jawab individual dalam diskusi kelompok. 

Selain itu model pembelajaran NHT memberi kesempatan kepada siswa 

untuk membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling 

tepat. Dengan adanya keterlibatan total semua siswa tentunya akan 

berdampak positif terhadap motivasi belajar siswa. Siswa akan berusaha 

memahami konsep-konsep ataupun memecahkan permasalahan yang 

disajikan oleh guru seperti yang diungkapkan oleh Ibrahim, dkk (2000: 7) 

bahwa dengan belajar kooperatif akan memperbaiki prestasi siswa atau 

tugas-tugas akademik penting lainnya serta akan memberi keuntungan 

baik pada siswa kelompok bawah maupun kelompok atas yang bekerja 

bersama menyelesaikan tugas-tugas akademis. Langkah-langkah Model 

Pembelajaran Numbered Head Together Kagan (dalam Nurhadi 2004: 66) 

adalah : 

1) Penomoran (Numbering): guru membagi para siswa menjadi beberapa 

kelompok atau tim yang beranggotakan 4 hingga 6 siswa dan memberi 

nomor sehingga tiap siswa dalam tim memiliki nomor berbeda, 2) 

Pengajuan Pertanyaan (Quenstioning): guru mengajukan suatu pertanyaan 

kepada para siswa, 3) Berfikir Bersama (Head Together): para siswa 

berfikir bersama untuk menggambarkan dan meyakinkan bahwa tiap orang 

mengetahui jawaban tersebut, 4) Pemberian Jawaban (Answering): guru 

menyebut satu nomor dan para siswa dari tiap kelompok dengan nomor 

sama mengangkat tangan dan menyiapkan jawaban untuk seluruh kelas 
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Krismanto (2003: 56) mengemukakan bahwa langkah-langkah model 

pembelajaran Numbered Head Together (NHT) adalah: 

1) Siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam kelompok mendapat 
nomor, 2) Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok 
mengerjakannya, 3) Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan 
memastikan tiap anggota kelompok dapat mengerjakannya dan 
mengetahui jawabannya, 4) Guru memanggil salah satu nomor siswa 
dengan nomor yang dipanggil melaporkan hasil kerjasama mereka, 5) 
Tanggapan dari teman yang lain, kemudian guru menunjuk nomor yang 
lain, 6) Kesimpulan 
 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa langkah-

langkah penggunaan model pembelajaran Numbered Head Together 

adalah membagi siswa menjadi beberapa kelompok, memberi nomor pada 

masing-masing anggota kelompok, menjelaskan materi pembelajaran, 

memberikan kuis berupa beberapa buah soal, memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk membahas bersama kelompoknya, memanggil salah 

satu nomor  untuk melaporkan dan kelompok lain menanggapinya dan 

dilanjutkan dengan menyimpulkan pelajaran. 

3.  Kelebihan dan Kekurangan Numbered Head Together(NHT) 

1)    Kelebihan Numbered Head Together (NHT) 

Menggunakan model pembelajaran kooperatif model Numbered Head 

Together memiliki beberapa kelebihan, seperti yang diungkapkan oleh 

Krismanto (2003: 63) bahwa “Model pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT) 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”. 
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2)    Kelemahan Numbered Head Together (NHT) 

Dalam menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together 

(NHT) terdapat beberapa kelemahan yang harus diwaspadai, hal ini 

dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam 

pembelajaran, adapun kelemahan-kelemahan tersebut menurut 

Krismanto (2003: 65) adalah “1) Siswa yang sudah terbiasa dengan 

cara konvensional akan sedikit kewalahan, 2) Guru harus bisa 

memfasilitasi siswa, 3) tidak semua mendapat giliran”. 

 

D. Kerangka Pikir 

Setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa melalui Semester 

Ganjil. ternyata dengan pendekatan pembelajaran yang terpusat pada guru, 

hasil belajar siswa dirasakan belum maksimal. Siswa yang memperolah nilai 

lebih dari atau sama dengan 60 hanya 38%. Rendahnya pencapaian nilai akhir 

peserta didik menjadi indikasi bahwa pembelajaran yang dilakukan belum 

efektif.  

Dari uraian-uraian di atas, dengan demikian kerangka pikir penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

             

 

Kerangka Pikir 

Menggunakan 

Model 

Pembelajaran 

Kooperatif  NHT 

Aktivitas dan Hasil 

Belajar Meningkatkan  

Aktivitas dan 

Hasil Belajar 

Matematika NHT 
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E. Hipotesis 

Berdasarkan diskripsi teori dan kerangka pikir di atas hipotesis penelitian 

dapat dirumuskan sebagai berikut: “Jika penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT diterapkan dengan memperhatikan langkah-langkah 

secara tepat, maka akan terjadi peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa 

kelas IV Sekolah Dasar Negeri 3 Taman Sari Kecamatan Gedongtataan 

Kabupaten Pesawaran tahun pelajaran 2014/2015”. 

 


