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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Model Pembelajaran Kooperatif  

 

Belajar dengan permainan yang dirancang dalam pembelajaran kooperatif 

memungkinkan siswa dapat belajar lebih santai disamping menumbuhkan 

tanggung jawab, kejujuran, persaingan sehat dan keterlibatan belajar. 

Pada hakikatnya cooperative learning sama dengan kerja kelompok. Oleh 

karena itu, banyak guru yang menyatakan tidak ada sesuatu yang aneh dalam 

cooperative learning dalam bentuk belajar kelompok. Walaupun sebenarnya 

tidak semua belajar kelompok dikatakan  cooperative learning (Rusman,  

2012: 203). 

 

Menurut Lie, dalam Taniredja (2011: 56) bahwa model pembelajaran 

kooperatif tidak sama dengan sekedar belajar dalam kelompok. Ada unsur-

unsur dasar pembelajaran cooperative learning yang membedakannya dengan 

pembagian kelompok yang asal-asalan. Pelaksanaan prosedur model 

cooperative learning dengan benar-benar akan memungkinkan pendidik 

mengelola kelas dengan lebih efektif. 

 

 

Cooperative learning juga dapat diartikan sebagai suatu struktur tugas 

bersama dalam suasana kebersamaan diantara sesama anggota kelompok 

(Solihatin, E., dan Rahardjo dalam Taniredja, 2011: 56). 
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Dari beberapa pendapat oleh para ahli tentang cooperative learning yang 

telah dikemukakan di atas dapat di simpulkan bahwa pembelajaran kooperatif 

merupakan pembelajaran berkelompok dengan memperhatikan keragaman 

anggota kelompok sebagai wadah siswa untuk bekerjasama dan memecahkan 

suatu masalah melalui interaksi sosial dengan teman sebayanya, memberikan 

kesempatan pada para peserta didik untuk mempelajari suatu dengan yang 

baik pada yang bersamaan dan ia menjadi narasumber bagi teman yang lain. 

 

B. Model Pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) 

 

Model pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan model pembelajaran 

yang dikembangkan oleh Spencer Kagan. Menurut Trianto (2009: 82), NHT 

merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa. Sedangkan Huda (2011: 3) menyatakan 

bahwa model NHT memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling 

membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat dan 

dapat meningkatkan kerjasama siswa. 

 

Pada model pembelajaran NHT setiap siswa dalam kelompok diberikan 

sebuah nomor yang berbeda, sehingga untuk mewakili presentasi di depan 

kelas guru hanya memanggil nomor-nomor tersebut. Salah satu nomor yang 

dipanggil untuk mewakili kelompoknya memberikan jawaban secara 

bergantian, tetapi siswa yang akan mewakili kelompoknya tidak diberitahukan 
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terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk memastikan keterlibatan seluruh 

siswa. 

Untuk mencapai tujuan aktivitas dan prestasi belajar siswa perlu mengunakan 

model pembelajaran NHT (Numbered Heads Together). Upaya dalam 

menerapkan metode diskusi kelompok yang inovatif agar dengan metode 

diskusi kelompok tersebut semua siswa itu bisa ikut terlibat langsung untuk 

berpikir dalam memecahkan suatu permasalahan dalam kegiatan diskusi serta 

tidak terjadi saling mengandalkan satu sama lain diantara anggota 

kelompoknya sehingga semua siswa akan aktif berpikir dan behasil dalam 

aktivitas pembelajarannya. Upaya tersebut dapat terwujud dengan cara 

menerapkan model pembelajaran NHT kepala bernomor struktur (Numbered 

Heads Together) sebagai inovasi untuk mengaktifkan siswa dalam kegiatan 

diskusi kelompok. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT ini merupakan 

Pembelajaran kooperatif strategi pembelajaran yang mengutamakan adanya 

kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Para siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dan diarahkan untuk 

mempelajari materi pelajaran yang telah ditentukan. (Nuy, 2011 :5) 

 

 

Tujuan dibentuknya kelompok kooperatif NHT (Numbered Heads Together) 

adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat terlibat secara 

aktif dalam proses berpikir dan dalam kegiatan-kegiatan belajar. Dalam hal ini 

sebagian besar aktivitas pembelajaran berpusat pada siswa, yakni mempelajari 

materi pelajaran serta berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah. Ibrahim 

(2000: 28) mengemukakan tiga tujuan yang diharapkan tercapai dalam 

pembelajaran kooperatif dengan tipe NHT yaitu :  

1. Prestasi belajar akademik stuktural, ini bertujuan untuk meningkatkan 

kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. 

2. Pengakuan adanya keragaman, ini bertujuan agar siswa dapat menerima 

teman - temannya yang mempunyai berbagai latar belakang yang berbeda. 

3. Pengembangan keterampilan sosial, ini bertujuan untuk mengembangkan 

keterampilan sosial siswa. 

 

 

Keterampilan yang dimaksud antara lain berbagi tugas, aktif bertanya, 

menghargai pendapat orang lain, mau menjelaskan ide atau pendapat, bekerja 

dalam kelompok dan sebagainya. 
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Numbered Head Together (NHT) merupakan suatu model yang 

dikembangkan oleh Kagen untuk melibatkan banyak siswa dalam 

memperoleh materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek 

pemahaman mereka terhadap isi pelajaran (Ibrahim, 2000:28).  

Struktur yang dikembangkan oleh Kagen ini menghendaki siswa belajar 

saling membantu dalam kelompok kecil dan lebih dicirikan oleh penghargaan 

kooperatif dari pada penghargaan individual. Ada struktur yang memiliki 

tujuan umum untuk meningkatkan penguasaan isi akademik dan ada pula 

struktur yang tujuannnya untuk mengajarkan keterampilan sosial (Ibrahim, 

2000:25). 

 

 

Berdasarkan pengertian di atas model pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT) adalah pembelajaran kelompok untuk bekerja sama dalam 

memahami dan menguasai isi materi yang diberikan oleh pendidik. 

 

Menurut Spencer Kagan dalam Aqib (2013:18-19) langkah-langkah 

pembelajaran menggunakan model kepala bernomor atau Numbered Head 

Together (NHT) sebagai berikut : 

a. Siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam kelompok 

mendapatkan nomor. 

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

c. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap 

kelompok dapat mengerjakannya/ mengetahui jawabannya. 

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

melaporkan hasil kerja sama mereka. 

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

lain. 

f. Kesimpulan. 
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C. Aktivitas Belajar 

Pembelajaran adalah upaya secara sistematis yang dilakukan guru untuk 

mewujudkan proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien yang 

dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

 

Kemampuan mengelola pembelajaran merupakan syarat mutlak bagi guru 

agar terwujud kompetensi profesionalnya. Guru harus memiliki pemahaman 

yang utuh dan tepat terhadap konsepsi belajar dan mengajar. 

 

Menurut Dimyati dan Mudjiono, (2006: 62) bahwa guru harus berperan dalam 

mengorganisasikan kesempatan belajar bagi masing-masing siswa, artinya 

mengubah peran guru dari bersifat didaktis menjadi lebih bersifat 

mengindividualis, yaitu menjamin bahwa setiap siswa memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan. 

 

Dari pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa guru harus 

memberikan kesempatan belajar kepada siswa untuk memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan. 

 

Selanjutnya aktivitas belajar yang dapat dilakukan siswa di kelas, tidak hanya 

mendengarkan dan mencatat saja tetapi ada beberapa macam aktivitas yang 

dilakukan siswa, berikut adalah teori menurut Nasution, (2004: 9) antara lain : 

1. Visual Activities seperti membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, 

percobaan. 

2. Oral Activities seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, diskusi. 

3. Listening Activities seperti mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, 

musik, pidato. 
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4. Writing Activities seperti menulis cerita, karangan, laporan, tes, angket, 

menyalin. 

5. Drawing Activities seperti menggambar, membuat grafik, peta, diagram, 

pola. 

6. Motor Activities seperti melakukan percobaan, membuat kontruksi, 

model, mereparasi, bermain, berkebun, memelihara binatang. 

7. Mental Activities seperti mengingat, menanggap, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan,. 

8. Emotional Activities seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

berani, tenang, gugup. 

 

Kegiatan-kegiatan tersebut tidak terpisah satu sama lain. Dalam suatu 

kegiatan motoris terkandung kegiatan mental dan disertai oleh perasaan 

tertentu, dan sebagainya. Dalam tiap pelajaran dapat dilakukan bermacam-

macam kegiatan atau aktivitas siswa sesuai dengan karakteristiknya. 

 

Kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa untuk aktif dalam 

pembelajaran akan berdampak baik pada hasil belajarnya. Seperti yang 

dikemukakan oleh Djamarah, (2000: 67) bahwa: “Belajar sambil melakukan 

aktivitas lebih banyak mendatangkan hasil bagi anak didik, sebab kesan yang 

dapat didapatkan oleh anak didik lebih tahan lama tersimpan didalam benak 

anak didik”. 

 

Dilihat dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa pembelajaran adalah 

melakukan aktifitas akan menghasilkan banyak pengetahuan dan akan 

tersimpan lebih banyak didalam benak anak didik. 

Sedangkan menurut John dalam Dimyati dan Mudjiono, (2006: 44) 

mengemukakan bahwa belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan 

siswa untuk dirinya sendiri, maka inisiatif harus datang dari siswa sendiri, 
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guru sekedar pembimbing dan pengarah. Sedangkan menurut Hamalik, (2001: 

171) mengatakan bahwa pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang 

menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. 

Belajar adalah kegiatan yang dilakukan siswa itu sendiri, kemudian inisiatif 

akan datang dengan sendirinya dan guru hanya memberikan membimbing 

serta guru hanya menyediakan kesempatan belajar bagi siswa. 

 

 

 

D. Prestasi Belajar 

 

Pada dasarnya dengan belajar diharapkan kemampuan siswa bisa meningkat. 

Ranah kognitif, afektif dan psikomotor siswa semakin berfungsi. Dimyati dan 

Mudjiono (2006: 22) memberikan ilustrasi bahwa ranah kognitif, siswa dapat 

memiliki pengetahuan, pemahaman, dapat menerapkan, melakukan analisis, 

sintesis, dan mengevaluasi. Pada ranah afektif, siswa dapat melakukan  

penerimaan, partisipasi, menentukan sikap, mengorganisasi dan membentuk 

pola hidup. Pada ranah psikomotor, siswa dapat mempersepsi, bersiap diri, 

membuat gerakan-gerakan sederhana dan kompleks, membuat penyesuaian 

pola gerak dan menciptakan gerakan-gerakan baru. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan prestasi belajar pada 

penelitian ini adalah jelas bahwa suatu proses pembelajaran akan 

menghasilkan kemampuan manusia berupa pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan. Perubahan kemampuan merupakan indikator untuk 

menunjukkan hasil belajar siswa. Perubahan perilaku yang harus dicapai 
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tertuang dalam tujuan pembelajaran dan dapat diukur dengan menggunakan 

tes dan non-tes.  

Prestasi belajar kemampuan seorang dalam pencapaian berfikir yang tinggi. 

Prestasi belajar harus memiliki tiga aspek, yaitu kognitif, affektif dan 

psikomotor. Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai sebaik-baiknya pada 

seorang anak dalam pendidikan baik yang dikerjakan atau bidang 

keilmuan. Prestasi belajar dari siswa adalah hasil yang telah dicapai oleh 

siswa yang didapat dari proses pembelajaran. Prestasi belajar adalah hasil 

pencapaian maksimal menurut kemampuan anak pada waktu tertentu 

terhadap sesuatu yang dikerjakan, dipelajari, difahami dan diterapkan. 

Sedangkan dari sisi guru prestasi belajar merupakan suatu pencapaian tujuan 

pengajaran.     

 

Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan 

baik secara individu maupun secara kelompok (Djamarah dalam  Wijiriyanto 

2012:1).  Sedangkan menurut Dahar dalam Wijiriyanto (2012 :1) bahwa 

prestasi adalah apa yang telah dapat diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang 

menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja. 

 

Dari pengertian yang dikemukakan tersebut di atas dapat dipahami bahwa 

prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, 

yang menyenangkan hati, yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja, baik 

secara individual maupun secara kelompok dalam bidang kegiatan tertentu. 
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Dengan demikian prestasi belajar adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh 

siswa berkat adanya usaha atau pikiran yang mana hal tersebut dinyatakan 

dalam bentuk penguasaan, pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat 

dalam berbagai aspek kehidupan sehingga nampak pada diri individu, 

penggunaan penilaian terhadap sikap, pengetahuan dan kecakapan dasar yang 

terdapat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga nampak pada diri individu 

perubahan tingkah laku secara kuantitatif. 

 

E. Teori Belajar dan Pembelajaran 

 

1. Teori Belajar  

 

 

Seseorang dikatakan belajar jika adanya perubahan tingkah laku. 

Sebagaimana dinyatakan Arsyad (2011: 4–5) belajar adalah adanya 

perubahan tingkah laku pada orang itu yang mungkin disebabkan oleh 

terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

Schwartz (Hernawan, dkk., 2007: 2) belajar merupakan perubahan 

perilaku yang menetap, yang tidak berhubungan dengan kematangan, 

obat-obatan, atau keadaan fisiologis, melainkan merupakan hasil 

pengalaman dan sering kali dipengaruhi oleh latihan. Adapun pengertian 

lain menurut Winkel (Angkowo & Kosasih, 2007: 48) bahwa belajar berarti 

perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, 

misalnya membaca, mengamati, mendengarkan dan menirukan. Kemudian 

Hamalik (2008: 27) menyatakan bahwa belajar adalah suatu kegiatan dan 

bukan suatu hasil atau tujuan.  
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Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, pada dasarnya sama. 

Sebagaimana belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang 

didapat dari pengalaman yang dialami oleh seseorang. Belajar tidak dapat 

diwakilkan kepada orang lain, sehingga harus ada keterlibatan langsung 

orang yang belajar, begitu juga dengan siswa. Oleh karena itu aktivitas 

siswa juga harus diperhatikan. 

 

2. Pembelajaran 

 

Menurut Winataputra (2008: 1.18) pembelajaran merupakan kegiatan yang 

dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas 

dan kualitas belajar pada diri peserta didik. 

 

Oleh karena itu pembelajaran merupakan upaya sistematis dan sistematik 

untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan proses belajar 

mengajar maka kegiatan pembelajaran berkaitan erat dengan jenis hakikat, 

dan jenis belajar serta hasil belajar tersebut. Pembelajaran harus 

menghasilkan belajar, tetapi tidak semua proses belajar terjadi karena 

pembelajaran. 

 

Menurut Gagne, Briggs, dan Wager dalam Wiranataputra (2008: 1.19), 

pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk 

memungkinkan terjadi proses belajar pada siswa. 

 

Jadi pembelajaran adalah segala sesuatu yang berpengaruh langsung 

terhadap proses belajar siswa. 
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F. Kinerja Guru 

 

Pengembangan kinerja guru merupakan faktor yang amat menentukan pada 

keberhasilan proses pendidikan dan pembelajaran dalam era perkembangan 

pengetahuan yang sangat cepat dewasa ini. Pengembangan kinerja pada 

dasarnya menggambarkan kemampuan suatu profesi guru termasuk profesi 

guru untuk terus menerus melakukan upaya peningkatan kompetensi yang 

berkaitan kompetensi yang berkaitan dengan peran dan tugas sebagai 

pendidik.  

 

Kemampuan untuk terus menerus meningkatkan kualitas kinerja guru yang 

dilakukan oleh guru akan memperkuat kemampuan profesional guru sehingga 

dengan peningkatan tersebut kualitas proses dan hasil pendidikan dan 

pembelajaran akan semakin bermutu, berarti bahwa kinerja guru mendapatkan 

faktor yang amat menentukan bagi mutu pembelajaran yang akan berimplikasi 

pada kualitas output pendidikan setelah menyelesaikan sekolah. ntuk 

menciptakan peserta didik yang berkualitas, guru harus menguasai 4 

kompetensi. Keempat kompetensi yang harus dikuasai guru untuk 

meningkatkan kualitasnya tersebut adalah kompetensi pedagogik, profesional, 

sosial, dan kepribadian. Guru harus sungguh-sungguh dan baik dalam 

menguasai 4 kompetensi tersebut agar tujuan pendidikan bisa tercapai. berikut 

kompetensi guru berdasarkan Depmendiknas nomor 16 tahun 2006: 

1. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru 

berkenaan dengan menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, 
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moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Mengembangkan 

kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang 

diampu. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. 

Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Melakukan 

tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 

 

2. Kompetensi Sosial  

Kompetensi sosial yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan 

dengan bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif 

karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar 

belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Beradaptasi di tempat bertugas 

di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial 

budaya. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain 

secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. 
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3. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru 

berkenaan dengan bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, 

dan kebudayaan nasional Indonesia. Menampilkan diri sebagai pribadi 

yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan 

masyarakat. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, 

dewasa, arif, dan berwibawa. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab 

yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Menjunjung 

tinggi kode etik profesi guru. 

 

4. Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru 

berkenaan dengan menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Menguasai 

standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang 

pengembangan yang diampu. Mengembangkan materi pembelajaran yang 

diampu secara kreatif. Mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan 

mengembangkan diri.  

 

G. Pembelajaran IPA di SD 

Pembelajaran merupakan bagian terpenting dari kehidupan manusia sekaligus 

membedakan manusia dengan hewan. Hewan juga belajar tetapi lebih 
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ditentukan oleh insting, sedangkan manusia, belajar berarti rangkaian menuju 

kedewasaan guna menuju kehidupan yang lebih berarti. Oleh karena itu, 

berbagai pandangan yang menyataka bahwa pendidikan merupakan proses 

budaya untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dan berlangsung 

sepanjang hayat. Dalam hal ini, pendidikan IPA juga memegang peranan yang 

menentukan bagi perkembangan manusia karena Ilmu Pegetahuan Alam (IPA) 

berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, 

sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa 

fakta-fakta, konsep-konsep, atau prisip-prinsip saja tetapi juga merupakan 

proses penemuan. 

Upaya peningkatan mutu pendidikan perlu dilakukan menyeluruh meliputi 

pengetahuan, sikap dan nilai ilmiah. Pengembangan aspek-aspek tersebut 

dilakukan untuk meningkatkan dan menembangkan kecakapan hidup (life 

skills) melalui seperangkat kompetensi, agar siswa dapat bertahan hidup, 

menyesuaikan diri, dan berhasil dimasa yang akan mendatang. Kemampuan 

ini membutuhkan pemikiran, antara lain berfikir sistematis, logis dan kritis 

yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran IPA. 

 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran IPA, guru sebagai pengelola langsung 

pada proses pembelajaran harus memahami karakteristik (hakikat) dari 

pendidikan IPA sebagaimana dikatakan (Depdiknas, 2006:47), bahwa:  

Ilmu  Pengetahuan  Alam  (IPA)  berhubungan  dengan  cara  mencari  tahu  

tentang  alam   secara   sistematis,   sehingga   IPA   bukan   hanya   

penguasaan   kumpulan  pengetahuan  yang  berupa  fakta-fakta,  konsep-



24 
 

konsep,  atau  prinsip-prinsip  saja  tetapi juga merupakan suatu proses 

penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat  menjadi  wahana  bagi  peserta  

didik  untuk  mempelajari  diri  sendiri  dan  alam  sekitar, serta prospek 

pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam  kehidupan   

sehari-hari.   Proses   pembelajarannya   menekankan   pada   pemberian  

pengalaman  langsung  untuk  mengembangkan  kompetensi  agar    

menjelajahi  dan  memahami  alam  sekitar  secara  ilmiah.  Pendidikan  IPA  

diarahkan  untuk  inkuiri   dan   berbuat   sehingga   dapat   membantu   

peserta   didik   untuk   memperoleh  pemahaman yang lebih mendalam 

tentang alam sekitar. 

Proses belajar IPA diperlukan suatu komponen untuk mencapai pembelajaran 

yang konstektual. Program pembelajaran merupakan rencana kegiatan kelas 

yang direncanakan oleh guru, yang berisi skenario tahap demi tahap tentang 

apa yang dilakukan bersama siswanya yang berhubungan dengan materi yang 

akan dipelajari. Dengan demikian, program yang dirancang oleh guru benar-

benar terencana dan dikerjakan oleh siswa secara bersama siswanya. Belajar 

IPA memerlukan pemusatan pikiran untuk mengingat dan mengenal kembali 

semua aturan yang ada dan harus dipenuhi untuk menguasai materi yang 

dipelajari. 

Berdasarkan uraian di atas, pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang 

bersifat abstrak sehingga dituntut kemampuan guru untuk mengupayakan 

metode yang menarik sesuai tingkat kemampuan siswa dan perkembangan 

mental. Maka diperlukan model pembelajaran yang dapat membantu siswa 

untuk mencapai kompetensi dasar dari indikator. 
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H. Penelitian yang Relevan 

 

Pada dasarnya suatu penelitian tidak berjalan dari nol secara murni. Umumnya 

telah ada acuan yang mendasari atau penelitian yang sejenis. Oleh karena itu 

perlu dikemukakan penelitian yang terdahulu dan relevansinya.  Telah banyak 

dilakukan penelitian untuk mencari penyebab ketidakstabilan dalam 

pembelajaran. Hasil penelitian Yani, Yuli (2013) yang berjudul “Upaya 

Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar dengan Menggunakan Model 

Pembelajaran Numbered Head Together (NHT) pada Mata Pelajaran IPS di 

Kelas X.1 Semester Genap pada SMK Bakauheni Kabupaten Lampung 

Selatan Tahun Pelajaran 2012/2013” dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran NHT dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran NHT dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, hal tersebut terlihat pada 

analisis data siklus I pertemuan pertama sebesar 55,88% dan pada siklus I 

pertemuan kedua sebesar 61,76%, siklus II pertemuan sebesar 73,52% dan 

siklus II pertemuan kedua sebesar 79,41% dan siklus III pertemuan sebesar 

85,29% dan siklus III pertemuan kedua sebesar 94,12%. dan persentase 

ketuntasan kelas dan nilai rata-rata kelas pada siklus I menunjukan persentase 

ketuntasan sebesar 61,76% pada siklus II mengalami peningkatan dengan 

persentase ketuntasan sebesar 76,47% dan pada siklus III mengalami 

peningkatan dengan persentase ketuntasan sebesar 91,18%. 
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Penelitian tersebut dapat menjadi acuan bagi peneliti untuk melaksanakan 

penelitian tindakan kelas. Terdapat beberapa persamaan dengan penelitian 

yang dilakukan, yaitu model pembelajaran yang diterapkan sama model 

pembelajaran Numbered Head Together (NHT), masalah yang diteliti yaitu 

aktivitas belajar, jenis penelitian menggunakan penelitian tindakan kelas. 

Perbedaan hasil penelitian tersebut yaitu subjek penelitian di mana penelitian 

tersebut meneliti kelas IX sedangkan peneliti meneliti pada siswa kelas IV, 

kemudian variabel yang yang diukur tersebut adalah hasil belajar sedangkan 

peneliti meneliti prestasi belajar, kemudian mata pelajaran yang diteliti 

tersebut adalah IPS sedangkan peneliti meneliti mata pelajaran IPA. 

 

Penelitian Putra, Arief Bachtiar (2013) yang berjudul “Penggunaan Model 

Cooperative Learning Tipe Numbered Heads Together (NHT) dengan Media 

Grafis untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa pada 

Pembelajaran PKn Kelas V B  SD Negeri 5 Metro Barat Tahun Pelajaran 

2012/2013” 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran NHT dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, hal tersebut terlihat pada 

analisis data dari persentase rata-rata aktivitas belajar siswa pada siklus I 

(35,71%), siklus II (58,93%), dan siklus III (87,5%). Peningkatan dari siklus I 

ke siklus II (23,22%) dan dari siklus II ke siklus III (28,6%). Sementara rata-

rata nilai hasil belajar siswa pada siklus I (57,86), siklus II (65), dan siklus III 

(90). Peningkatan dari siklus I ke siklus II (7,14) dan dari siklus II ke siklus III 

(25).  
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Penelitian tersebut dapat menjadi acuan bagi peneliti untuk melaksanakan 

penelitian tindakan kelas. Terdapat beberapa persamaan dengan penelitian 

yang dilakukan, yaitu model pembelajaran yang diterapkan sama model 

pembelajaran Numbered Head Together (NHT), masalah yang diteliti yaitu 

aktivitas belajar, jenis penelitian menggunakan penelitian tindakan kelas. 

Perbedaan hasil penelitian tersebut yaitu subjek penelitian di mana penelitian 

tersebut meneliti kelas V sedangkan peneliti meneliti pada siswa kelas IV, 

kemudian variabel yang yang diukur tersebut adalah hasil belajar sedangkan 

peneliti meneliti prestasi belajar, kemudian mata pelajaran yang diteliti 

tersebut adalah PKn sedangkan peneliti meneliti mata pelajaran IPA. 

 

Penelitian yang telah dilakukan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan 

model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) sangat berpengaruh 

terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa. Sehubungan dengan hal tersebut, 

maka perlu untuk lebih mengembangkan penelitian-penelitian yang ada, oleh 

karena itu peneliti akan menerapkan model pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT) dalam kegiatan pembelajaran. 
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I. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian pustaka di atas, maka dapat dikemukakan hipotesis 

tindakan yaitu Jika model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT) dilakukan dengan langkah-langkah yang benar, maka : 

1. Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 

Kresnowidodo Kecamatan Tegineneng 

2. Dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 

Kresnowidodo Kecamatan Tegineneng. 

 


