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ABSTRAK 

Astuti, Eliza Rachmaning. 2016. Keefektifan Model Numbered Head Together
Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV SDN Gugus Dwarawati 

Banyumanik Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 

Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: 

Drs. Mujiyono, M.Pd., Pembimbing II: Dra. Wahyuningsih, M.Pd. 

Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar IPS siswa kelas 

IV SDN Gugus Dwarawati Banyumanik Semarang. Ditemukan beberapa masalah: 

mengarahkan siswa yang cenderung pasif sehingga pelajaran yang diberikan sulit 

untuk dipahami, guru masih mendominasi pembelajaran, guru belum 

memberlakukan tugas secara berkelompok, penugasan masih bersifat individu baik 

di sekolah maupun di rumah sehingga siswa belum terbiasa untuk membentuk 

kelompok dan berkomunikasi. Hal ini menyebabkan masih banyak siswa yang 

nilainya di bawah KKM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) 

keefektifan model NHT, (2) keefektifan model STAD, (3) model NHT lebih efektif 

daripada model STAD. 

Desain penelitian eksperimen ini nonequivalent control group. Sampel 

penelitian adalah 37 siswa kelas IV SDN Ngesrep 03 sebagai kelas eksperimen dan 

34 siswa kelas IV SDN Tinjomoyo 01 sebagai kelas kontrol. Pengambilan sampel 

dengan teknik cluster random sampling. Teknik pengumpulan data dokumentasi 

dan tes. Analisis data menggunakan uji Liliefors, uji Bartlett, kesamaan rata-rata 

(uji t dua pihak), hipotesis 1 dan 2 (uji proporsi), hipotesis 3 (uji t satu pihak, uji t
gain dan N-Gain).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kelas eksperimen harga >

 (1,993 > 1,64), artinya model NHT efektif terhadap hasil belajar IPS; (2) 

kelas kontrol harga  (1,782 > 1,64), artinya model STAD efektif 

terhadap hasil belajar IPS; (3) harga >  (6,057 > 1,67), artinya model 

NHT lebih efektif daripada model STAD. Guna mendukung hipotesis 3 dilakukan 

uji gain dan N-Gain. Hasil belajar kelas eksperimen rata-rata gain yaitu 

27.67027027 (kategori sedang) dan N-Gain yaitu 0.613800779 (kategori sedang). 

Pada kelas kontrol rata-rata gain yaitu 13.97941176 (kategori sedang) dan rata-rata 

N-Gain yaitu 0.498390711 (kategori sedang), artinya kelas eksperimen lebih efektif 

daripada kelas kontrol. 

Simpulan penelitian adalah (1) model NHT efektif terhadap hasil belajar 

IPS, (2) model STAD efektif terhadap hasil belajar IPS, (3) model NHT lebih 

efektif daripada model STAD terhadap hasil belajar IPS. Saran yang dapat 

diberikan adalah (1) Model NHT, diharapkan dapat diterapkan pada mata pelajaran 

lain, (2) Diharapkan guru dapat berperan sebagai fasilitator dan motivator, (3) 

Diharapkan guru dapat meningkatkan kemampuannya dalam memberikan 

pembelajaran yang menyenangkan. 

Kata kunci: hasil belajar, IPS, Numbered Head Together
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bagi manusia, pendidikan merupakan suatu keharusan yang tidak bisa 

dielakkan. Dengan pedidikan manusia akan diarahkan menjadi manusia yang 

bersusila serta meningkatkan taraf hidup. Pendidikan juga mengemban tugas untuk 

menghasilkan generasi yang lebih baik sehingga menjadi tolak ukur kekuatan suatu 

negara. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat menuntut 

suatu negara meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan agar mampu bersaing 

degan Negara di dunia. Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 

20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1, pendidikan adalah usaha sadar dan belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya.

Pendidikan Indonesia menetapkan standar nasional untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan memuat kriteria minimal tentang 

komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan 

mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan 

kekhasan programnya. Standar nasional pendidikan meliputi standar isi, standar 

proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, 

standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar  
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penilaian pendidikan. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tingkat SD atau 

MI tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Standar Isi untuk Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan 

bahwa mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan mata pelajaran 

yang wajib. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi 

yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat 

materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, 

siswa diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan 

bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai (BSNP, 2006: 575). 

Menurut Sapriya (2009: 113) Ilmu Pengetahuan Sosial  (IPS)  merupakan  

salah  satu  mata  pelajaran yang diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai 

SMP/MTs/SMPLB. Pembelajaran  IPS  di  Indonesia  diarahkan pada upaya 

mempelajari  kehidupan sosial  yang didasarkan pada bahan kajian geografi, 

ekonomi, sosiologi, antropologi, tata negara, dan sejarah. Sedangkan mata pelajaran 

IPS pada  jenjang SD/MI memuat materi tentang sejarah, ekonomi, geografi, dan 

sosiologi.

Mata pelajaran IPS memiliki tujuan agar siswa memiliki kemampuan: (a) 

mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungan; (b) berfikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiri, memecahkan 

masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial; (c) memiliki komitmen dan 

kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; (d) memiliki kemampuan 

berkomunikasi, bekerjasama, dan berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk 

ditingkat lokal, nasional, dan global (Supardan, 2015: 61). Adapun ruang lingkup 
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mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut: (a) manusia, tempat, dan 

lingkungan; (b) waktu, keberlanjutan, dan perubahan; (c) sistem sosial dan budaya; 

dan (d) perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Dengan melihat tujuan mata pelajaran 

IPS, sekalipun di tingkat Sekolah  Dasar  memiliki  kedudukan dan fungsi  yang  

sangat penting dalam mempersiapkan membentuk individu yang memiliki potensi,  

keberanian dan memahami keberadaan dirinya sendiri dalam berinteraksi dengan 

lingkungan, berkehidupan  bermasyarakat  dan  sebagai warga  negara  yang  baik. 

Pada pembelajaran  IPS  siswa  diharapkan  membawa  dirinya  secara  dewasa  dan 

bijak dalam kehidupan nyata. Siswa diharapkan memiliki kemampuan 

berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat untuk 

berinteraksi secara sosial dengan masyarakat, sehingga siswa seharusnya diajarkan 

untuk berkomunikasi dengan baik kepada sesama siswa sebagai langkah awal untuk 

berinteraksi dengan masyarakat. Menurut Sardjiyo (2011: 1.29) ruang lingkup mata 

pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut: (a) manusia, tempat, dan 

lingkungannya; (b) waktu, keberlanjutan, dan perubahan; (c) sistem sosial dan 

budaya; dan (d) perilaku ekonomi dan kesejahteraan.

Berdasarkan kondisi riil di lapangan data temuan Depdiknas (2007: 4-7), 

menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan pelaksanaan pembelajaran IPS di 

SD, antara lain (1) sosialisasi KTSP belum merata; (2) guru masih berorientasi pada 

buku teks, tidak mengacu pada dokumen kurikulum; (3) dokumen kurikulum mata 

pelajaran IPS yang memuat Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar terdapat 

dua masalah yaitu sequens (ketidakjelasan penggunaan konsep yang berdampak 

pada materi yang tidak jelas urutannya) dan materi (materi dan alokasi waktu yang 
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disediakan kurang proporsional); (4) penyusunan program silabus dan RPP belum 

banyak memperlihatkan kekhasan pada satuan pendidikannya; (5) struktur program 

pada mata pelajaran IPS masih menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara 

alokasi waktu yang disediakan dengan keluasan materi yang harus disampaikan 

kepada siswa; (6) kecenderungan pemahaman yang salah bahwa pelajaran IPS 

adalah pelajaran yang cenderung hafalan; (7) penggunaan tes yang masih hanya 

menerapkan aspek kognitif pada jenjang menyebutkan saja; (8) sarana 

pembelajaran yang masih kurang; (9) masih banyak guru yang mengajar IPS tidak 

memiliki latar belakang pendidikan IPS. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran 

IPS di Sekolah Dasar (SD) belum berhasil. 

Permasalahan di atas merupakan gambaran yang dijumpai dalam 

pembelajaran khususnya di kelas IV SDN Gugus Dwarawati, Banyumanik, 

Semarang yang terdiri dari beberapa sekolah yaitu SDN Tinjomoyo 01, SDN 

Tinjomoyo 02, SDN Tinjomoyo 03, SDN Ngesrep 01, SDN Ngesrep 02, dan SDN 

Ngesrep 03. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, guru-guru kelas IV SDN 

Gugus Dwarawati, Banyumanik, Semarang mengalami masalah dalam 

mengarahkan siswa yang cenderung pasif sehingga pelajaran yang diberikan sulit 

untuk dipahami. Di SDN Tinjomoyo 01, SDN Tinjomoyo 02, SDN Tinjomoyo 03, 

SDN Ngesrep 01, SDN Ngesrep 02, dan SDN Ngesrep 03, Gugus Dwarawati, 

Banyumanik, Semarang guru-guru kelas IV lebih memilih pada buku teks yang 

dianggap sudah menjabarkan kurikulum, dalam pembelajaran guru masih banyak 

mendominasi sehingga pembelajaran. Selain itu, guru kelas IV di SDN Tinjomoyo 

02, SDN Tinjomoyo 03, dan SDN Ngesrep 02 belum memberlakukan tugas secara 
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berkelompok, semua penugasan masih bersifat individu. Guru-guru kelas IV dalam 

memberikan tugas baik di sekolah maupun di rumah masih secara individu, karena 

siswa belum terbiasa untuk membentuk kelompok dan berkomunikasi dengan 

sesama siswa untuk berdiskusi segala hal yang berhubungan dengan pelajaran. 

Sedangkan guru kelas IV di SDN Tinjomoyo 01, SDN Ngesrep 01, dan SDN 

Ngesrep 03 sudah mulai menerapkan model pembelajaran dalam mengajar siswa, 

karena semakin banyak guru yang sudah mengerti tentang pentingnya model 

pembelajaran dalam mengajar, sudah banyak pula guru yang menempuh 

pendidikan S1 yang tentu sudah mengerti tentang pentingnya model pembelajaran 

dalam mengajar serta banyak guru yang sudah mengikuti berbagai pelatihan untuk 

mengajar, walaupun model yang digunakan masih sangat sederhana. Guru 

cinderung memberikan materi terlebih dahulu untuk menjelaskan materi 

pembelajaran, kemudian guru membentuk kelompok dengan anggota kelompok 

empat hingga lima orang, kemudian memberikan tugas untuk dikerjakan secara 

kelompok. Setelah itu siswa diminta untuk mempresentasikan hasilnya dan guru 

memberikan penghargaan atau reward berupa tepuk tangan maupun secara verbal, 

dan memberikan kesimpulan. Apabila diamati secara seksama, langkah 

pembelajaran yang dilakukan oleh beberapa guru di SDN Gugus Dwarawati, 

Banyumanik, Semarang sesuai dengan sintaks atau langkah-langkah dalam 

pembelajaran Student Team Achievement Divisions (STAD) karena dalam 

pembelajaran tersebut telah mencangkup komponen utama dalam model 

pembelajaran STAD yaitu guru menjelaskan materi terlebih dahulu, kemudian 

membentuk kelompok yang anggotanya terdiri dari empat hingga lima orang, 
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kemudian presentasi kelompok, pemberian pengghargaan, dan memberikan 

kesimpulan. Namun, dalam pembentukan kelompok guru kurang memperhatikan 

kemampuan akademik siswa, sehingga kelompok yang terbentuk kurang heterogen.

Kenyataan di lapangan juga memperlihatkan bahwa tingkat penguasaan 

pelajaran IPS mereka masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata 

siswa yang berada pada standart KKM (Kriteria Ketuntasann Minimal). Data 

menunjukkan bahwa IV SDN Gugus Dwarawati sebanyak 55% dari jumlah siswa 

belum mencapai batas KKM di Gugus Dwarawati, Kecamatan Banyumanik, Kota 

Semarang. Data tersebut diantaranya SDN Tinjomoyo 01 dengan KKM 65 

sebanyak 59% (20 siswa) tuntas dan 41% (14 siswa) tidak tuntas, SDN Tinjomoyo 

02 dengan KKM 64 sebanyak 29% (16 siswa) tuntas dan 71% (23 siswa) tidak 

tuntas, SDN Tinjomoyo 03 dengan KKM 62 sebanyak 29% (10 siswa) tuntas dan 

71% (14 siswa) tidak tuntas, SDN Ngesrep 01 dengan KKM 62 sebanyak 36% (10 

siswa) tuntas dan 64% (18 siswa) tidak tuntas, SDN Ngesrep 02 dengan KKM 60 

sebanyak 45% (17 siswa) tuntas dan 55% (21 siswa) tidak tuntas, serta SDN 

Ngesrep 03 dengan KKM 65 sebanyak 73% (27 siswa) tuntas dan 27% (10 siswa) 

tidak tuntas

Berdasarkan latar belakang di atas perlu adanya perbaikan pembelajaran. 

Penelitian ini mengkaji tentang model pembelajaran yang ada di gugus tersebut 

karena beberapa guru sudah sering menggunakan beberapa model pembelajaraan 

kooperatif, namun belum diketahui keefektifannya, dengan demikian peneliti 

melakukan penelitian untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran yang 

selama ini sudah digunakan oleh guru, yang cinderung mengacu kepada model 
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pembelajaran Student Team Achievement Divisions (STAD) yang belum diketahui 

keefektifannya dalam pembelajaran dengan model pembelajaran yang dirasa 

peneliti mampu memperbaiki hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS, yaitu 

model Numbered Head Together.

Model pembelajaran STAD juga merupakan salah satu model pembelajaran 

kooperatif. STAD menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota 

setiap kelompok empat sampai dengan lima orang siswa secara heterogen (Trianto, 

2011: 52). Pada model pembelajaran STAD, siswa akan dibagi menjadi kelompok 

beranggotakan empat orang yang beragam kemampuan, jenis kemalin, dan 

sukunya. Lebih lanjut menurut Slavin (dalam Rusman, 2014: 214) bahwa gagasan 

utama di belakang STAD adalah memacu siswa agar saling mendorong dan 

membantu satu sama lain untuk menguasai keterampilan yang diajarkan guru. Jika 

siswa menginginkan kelompok mereka memperoleh hadiah, mereka harus 

membantu teman sekelompok mereka dalam mempelajari pelajaran. Penggunaan 

model pembelajaran STAD diharapkan siswa mampu berinteraksi dengan sesama 

siswa secara heterogen. Langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif tipe 

STAD (Rusman, 2014: 215) adalah penyampaian tujuan yang ingin dicapai pada 

pembelajaran tersebut dan memotivasi siswa untuk belajar. Langkah selanjtunya 

adalah pembagian kelompok. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok, dimana 

setiap kelompoknya terdiri dari empat sampai lima siswa yang memprioritaskan 

heterogenitas (keragaman) kelas dalam prestasi akademik, jenis kelamin, rasa tau 

etnik. Langkah ketiga adalah presentasi dari guru. Dalam langkah ketiga guru 

menyampaikan materi pelajaran dengan terlebih dahulu menjelaskan tujuan 



 
 

8
 

 

pelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan tersebut serta pentingnya pokok 

bahasan tersebut dipelajari. Guru memberi motivasi siswa agar dapat belajar dengan 

aktif dan kreatif. Di dalam proses pembelajaran guru dibantu oleh media, 

demonstrasi, pertanyaan atau masalah nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-

hari. Dijelaskan juga tentang keterampilan dan kemampuan yang diharapkan dapat 

dikuasai siswa, tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan serta cara-cara 

mengerjakannya. Langkah selanjutnya adalah kegiatan belajar dalam tim (kerja 

tim). Pada langkah ini siswa belajar dalam kelompok yang telah dibentuk. Guru 

menyiapkan lembaran kerja sebagai pedoman bagi kerja kelompok, sehingga semua 

anggota menguasai dan masing-masing memberikan kontribusi. Selama tim 

bekerja, guru melakukan pengamatan, memberikan bimbingan, dorongan dan 

bantuan bila diperlukan. Kerja tim ini merupakan ciri terpenting dari STAD. 

Langkah kelima adalah pemberian kuis atau evaluasi. Pada langkah ini guru 

mengevaluasi hasil belajar melalui pemberian kuis tentang materi yang dipelajari 

dan juga melakukan penilaian terhadap presentasi hasil kerja masing-masing 

kelompok. Siswa diberikan kuis secara individual dan tidak dibenarkan bekerja 

sama. Ini dilakukan untuk menjamin siswa secara individu bertanggung jawab 

kepada diri sendiri dalam memahami bahan ajar tersebut. Guru menetapkan skor 

batas penguasaan untuk setiap soal, misalnya 6-, 75, 84, dan seterusnya sesuai 

dengan tingkat kesulitan siswa. Langkah terakhir dalam STAD adalah penghargaan 

prestasi tim. Setelah pelaksanaan kuis, guru memeriksa hasil kerja siswa dan 

diberikan angka dengan rentang 0-100. Selanjutnya pemberian penghargaan atas 

keberhasilan kelompok dapat dilakukan oleh guru dengan melakukan tahapan-
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tahapan seperti menghitung skor individu, menghitung skor kelompok, pemberian 

hadiah dan pengakuan skor kelompok. Kelebihan model STAD adalah siswa 

bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi norma-norma 

kelompok, siswa aktif membantu dan memotivasi semangat untuk berhasil 

bersama, dan aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan 

keberhasilan kelompok. 

Model pembelajaran kooperatif yang inovatif lain yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah NHT. Model pembelajaran NHT merupakan jenis 

pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa 

dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional (Trianto, 2011: 62). 

Menurut Fathurrohman (2015: 82) NHT adalah suatu model pembelajaran yang 

mengedepankan kepada aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, dan melaporkan 

informasi dari berbagai sumbern yang akhirnya dipresentasikan di depan kelas. 

Model NHT adalah model pembelajaran kooperatif struktural, yang menekankan 

pada struktur-struktur khusus yang dirancang untuk memperngaruhi pola interaksi 

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

mempelajari materi pembelajaran yang telah ditentukan. Penggunaan pembelajaran 

NHT dapat lebih melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang 

tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi 

pelajaran tersebut. Menurut Arends (2008: 16) langkah-langkah dalam 

pembelajaran NHT diantaranya adalah numbering. Pada langkah ini guru membagi 

siswa menjadi beberapa tim beranggota tiga sampai lima orang dan memberi nomor 

sehingga setiap siswa pada masing-masing tim memiliki nomor antara satu sampai 
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lima. Langkah selanjutnya adalah questioning. Pada langkah ini guru mengajukan 

sebuah pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan bisa bervariasi. Langkah ketiga adalah 

heads together. Pada langkah ini siswa menyatukan “kepalanya” untuk menemukan 

jawaban dan memastikan semua orang tahu jawabannya. Langkah terakhir adalah 

answering. Pada langkah ini guru memanggil sebuah nomor dan siswa dari masing-

masing kelompok yang memiliki nomor itu mengangkat tangannya dan 

memberikan jawabannya ke hadapan seluruh kelas. Kelebihan model pembelajaran 

ini adalah setiap siswa menjadi siap, dapat melakukan diskusi dengan sungguh-

sungguh, siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai, terjadi 

interaksi secara intens antarsiswa dalam menjawab soal, dan tidak ada siswa yang 

mendominasi dalam kelompok karena ada nomor yang membatasi. 

Namun kedua model ini belum diketahui keefektifannya dan belum 

diketetahui model mana yang lebih efektif terhadap hasil pembelajaran IPS. Maka 

dari itu, peneliti mengkaji tentang keefektifan penerapan model pembelaharan NHT 

dan STAD terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN Gugus Dwarawati 

Banyumanik Semarang. 

Beberapa penelitian yang mendukung dan relevan dalam penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Arsini, dkk pada tahun 2015. Dari penelitian ini, 

dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Head Together (NHT) berpengaruh terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV 

semester genap di SD Gugus VI Kecamatan Kintamani.

Penelitian lain yang mendukung dalam pemecahan masalah ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Nasrina, dkk pada tahun 2015. Berdasarkan 
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penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa penggunaan model 

pembelajaran STAD efektif terhadap hasil belajar IPS dibandingkan dengan siswa 

yang mengikuti model pembelajaran konvensional pada siswa yang bermotivasi 

rendah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, peneliti telah 

melakukan penelitian yang mengkaji tentang permasalahan model pembelajaran 

melalui penelitian eksperimen yang berjudul “Keefektifan Model Pembelajaran 

Numbered Head Together Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV SDN Gugus 

Dwarawati, Banyumanik, Semarang”.

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.2.1 apakah model pembelajaran NHT efektif terhadap hasil belajar IPS kelas IV 

SDN Gugus Dwarawati Banyumanik Semarang? 

1.2.2 apakah model pembelajaran STAD efektif terhadap hasil belajar IPS kelas 

IV SDN Gugus Dwarawati Banyumanik Semarang? 

1.2.3 apakah model pembelajaran NHT lebih efektif daripada model 

pembelajaran STAD terhadap hasil belajar IPS Siswa Kelas IV SDN Gugus 

Dwarawati Banyumanik Semarang? 



 
 

12
 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang sudah dicapai, yaitu sebagai 

berikut: 

1.3.1 untuk mengetahui apakah model pembelajaran NHT efektif terhadap hasil 

belajar IPS kelas IV SDN Gugus Dwarawati Banyumanik Semarang. 

1.3.2 untuk mengetahui apakah model pembelajaran STAD efektif terhadap hasil 

belajar IPS kelas IV SDN Gugus Dwarawati Banyumanik Semarang. 

1.3.3 untuk mengetahui apakah model pembelajaran NHT lebih efektif daripada 

model pembelajaran STAD terhadap hasil belajar IPS Siswa Kelas IV SDN 

Gugus Dwarawati Banyumanik Semarang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukannya penelitian ini terbagi menjadi manfaat teoritis dan 

manfaat praktis sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

1.4.1.1 Memberikan analisa yang relevan mengenai keefektifan model NHT 

terhadap hasil belajar IPS. 

1.4.1.2 Memberikan analisa yang relevan mengenai keefektifan model STAD 

terhadap hasil belajar IPS. 

1.4.1.3 Memberikan analisa yang relevan mengenai model pembelajaran mana 

yang lebih efektif antara model pembelajaran NHT dan STAD terhadap 

hasil belajar IPS. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi peneliti, menambah wawasan dan pengetahuan tentang keefektifan 

antara model pembelajaran NHT dengan hasil belajar. 

1.4.2.2 Bagi siswa, melalui NHT siswa mendapatkan manfaat yang beragam yaitu: 

a) saling ketergantungan yang bersifat positif antara siswa, b) adanya 

interaksi antara siswa yang semakin meningkat, c) siswa memiliki tanggung 

jawab individual, d) siswa memiliki keterampilan interpersonal dan 

kelompok kecil, e) siswa akan mengalami proses pembelajaran secara 

kelompok dan berkomunikasi dengan sesame siswa. 

1.4.2.3 Bagi guru, dapat mendorong guru untuk berperan sebagai model, fasilitator, 

motivator, pembimbing, dan evaluator. Selain itu, diharapkan pula guru 

dapat menerapkan model inovatif sehingga dapat tercipta suasana 

pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

1.4.2.4 Bagi sekolah, dapat menumbuhkan sikap professional guru untuk 

melakukan pembelajaran yang efektif di sekolah, serta dapat memberikan 

kontribusi yang lebih baik dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga mutu 

sekolah dapat meningkat. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori

Teori-teori yang akan dikaji meliputi teori-teori yang sesuai dengan variabel 

penelitian. Teori lainnya yaitu teori tentang pembelajaran berupa hakikat belajar 

dan pembelajaran serta teori belajar yang mendasari penelitian ini. Kajian teori 

juga membahas tentang hakikat IPS, pembelajaran IPS di sekolah dasar, teori 

tentang model pembelajaran yang sudah diterapkan yaitu model pembelajaran 

NHT dan STAD serta model pembelajaran kooperatif. 

2.1.1 Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1.1 Belajar 

Kegiatan sehari-hari manusia hampir tidak pernah dapat terlepas dari kegiatan 

belajar, baik ketika seseorang melaksanakan aktivitas sendiri, maupun di dalam 

suatu kelompok tertentu. Dipahami ataupun tidak dipahami, sesungguhnya 

sebagian besar aktivitas di dalam kehidupan sehari-hari manusia merupakan 

kegiatan belajar. Dengan demikian dapat dikatakan, tidak ada ruang dan waktu 

dimana manusia dapat melepaskan dirinya dari kegiatan belajar, dan itu berarti pula 

bahwa belajar tidak pernah dibatasi usia, tempat maupun waktu, karena perubahan 

yang menuntut terjadinya aktivitas belajar itu juga tidak pernah berhenti. 

Konsep tentang belajar telah banyak didefinisikan oleh para pakar 

pendidikan. Menurut Suprijono (2013: 3) belajar adalah proses mendapatkan ilmu 
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pengetahuan. The Guidance of Learning Avtivities merumuskan pengertian belajar 

sebagai perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara 

individu dengan individu dan individu dengan lingkungannya (dalam 

Aunurrahman, 2014: 35). 

Belajar merupakan sebuah proses yang kompleks yang terjadi pada semua 

orang dan berlangsung seumur hidup, sejak masih bayi (bahkan dalam kandungan) 

hingga liang lahat (Siregar dan Nara, 2011: 3). Belajar adalah suatu aktivitas atau 

suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, 

memperbaiki perilaku, sikap dan mengkokohkan kepribadian (Suyono, 2014: 9). 

Belajar adalah suatu usaha sadar dan proses sosial aktif berupa kegiatan mencoba 

yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah laku baik melalui 

pengalaman, latihan atau pengetahuan yang menyangkut aspek kognitif, afektif, 

psikomotor untuk memperoleh tujuan tertentu.

Berdasarkan pengertian-pengertian belajar di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa semua aktivitas mental atau psikis yang dilakukan oleh seseorang sehingga 

menimbulkan perubahan tingkah laku yang berbeda antara sesudah belajar dan 

sebelum belajar.

Di dalam belajar terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses 

belajar. Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku. Hasil belajar individu tidak terlepas dari 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Slameto (2010: 54) faktor-faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar digolongkan menjadi dua, yaitu faktor intern dan 

dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang 
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sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. 

Faktor intern terdiri dari faktor jasmaniah, psikologis, dan faktor kelelahan. 

Sedangkan faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar dikelompokkan 

menjadi tiga faktor, yaitu faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Faktor-faktor yang memberikan kontribusi terhadap proses dan hasil belajar 

adalah kondisi internal dan eksternal siswa Rifa’i dan Anni (2012: 97). Kondisi 

internal mencakup kondisi fisik, psikis, dan sosial. Kondisi fisik misalnya kesehatan 

organ tubuh, kondisi psikis misalnya kemampuan intelektual dan emosional, 

sedangkan kondisi sosial misalnya kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. 

Oleh karena itu, kesempurnaan dan kualitas kondisi internal yang dimiliki oleh 

siswa akan berpegaruh terhadap kesiapan, proses, dan hasil belajar. Sama 

kompleksnya pada kondisi internal adalah kondisi eksternal yang ada di lingkungan 

siswa. Beberapa kondisi eksternal seperti variasi dan tingkat kesulitan materi 

belajar (stimulus) yang dipelajari (direspon), tempat belajar, iklim, suasana 

lingkungan, dan budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi kesiapan, proses, 

dan hasil belajar.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal dan eksternal berpengaruh terhadap kesiapan, proses, dan hasil belajar 

siswa sehingga perlu adanya perhatian dan dukungan terhadap masing-masing 

faktor agar dapat menunjang proses belajar individu. Salah satu faktor ekstern yang 

berpengaruh terhadap belajar adalah sekolah. Sekolah berperan penting dalam 
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membentuk siswa menjadi manusia yang holistik, sehingga perlu adanya 

pengelolaan sekolah secara matang disesuaikan dengan tuntutan zaman.

2.1.1.2 Pembelajaran 

Pembelajaran mengandung makna adanya kegiatan mengajar dan belajar, 

pihak yang mengajar adalah guru dan yang belajar adalah siswa yang berorientasi 

pada kegiatan mengajarkan materi yang berorientasi pada pengembangan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa sebagai sasaran pembelajaran.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 1 ayat 20 dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut 

Fathurrohman (2015: 17) pembelajaran adalah proses, cara, dan perbuatan 

nmenjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Pembelajaran  mengandung  arti  

setiap  kegiatan  yang  dirancang untuk membantu seseorang  mempelajari suatu 

kemampuan dan  nilai  yang baru.

Pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti proses, cara, perbuatan 

mempelajari. Pada pembelajaran guru mengajar diartikan sebagai upaya guru 

mengorganisir lingkungan terjadinya pembelajaran. Guru mengajara dalam 

perspektif pembelajaran adalah guru menyediakan fasilitas belajar bagi siswa untuk 

memepelajarinya. Subjek pembelajaran adalah siswa, pembelajaran berpusat pada 

siswa. Pembelajaran adalah dialog interaktif (Suprijono, 2013: 13)

Menurut Siregar dan Nara (2010: 13) ciri pembelajaran yaitu: 1) merupakan 

usaha sadar dan disengaja; 2) pembelajaran harus membuat siswa belajar; 3) 
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tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan; dan 4) 

pelaksanaannya terkendali, baik isinya, waktu proses, maupun hasilnya. 

Dapat disimpulkan dari berbagai pengertian pembelajaran di atas bahwa 

pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan yang memungkinkan guru dapat 

mengajar dan siswa dapat menerima materi pelajaran yang diajarkan oleh guru 

secara sistematik dan saling mempengaruhi dalam kegiatan belajar mengajar 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada suatu lingkungan belajar. 

Di dalam pembelajaran ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. 

Prinsip pembelajaran adalah beberapa acuan yang dijadikan dasar dalam 

menunjang pembelajaran. Gagne (dalam Siregar dan Nara, 2010: 16) 

mengemukakan sembilan prinsip yang dapat dilakukan oleh guru dalam 

melaksanakan pembelajaran, sebagai berikut: 

a. menarik perhatian (gaining attention): hal yang menimbulkan minat siswa 

dengan mengemukakan sesuatu yang baru, aneh, kontradiksi atau kompleks. 

b. menyampaikan tujuan pembelajaran (informing learner of the objectives): 

memberitahukan kemaampuan yang harus dikuasai siswa setelah selesai 

mengikuti pembelajaran. 

c. mengingat konsep/ prinsip yang telah dipelajari (stimulating recall or prior 

learning): merangsang ingatan tentang pengetahuan yang telah dipelajari yang 

menjadi prasyarat untuk memperlajari materi yang baru. 

d. menyampaikan materi pelajaran (presenting the stimulus): menyampaikan 

materi-materi pembelajaran yang telah direncanakan. 
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e. memperoleh kinerja/ penampilan siswa (eliciting performance): siswa diminta 

untuk menunjukkan apa yang telah dipelajari atau penguasaan terhadap 

materi. 

f. memberikan balikan (providing feedback): memberitahu seberapa jauh 

ketepatan performance siswa. 

g. menilai hasil belajar (assessing performance): memberikan tes/ tugas untuk 

mengetahui seberapa jauh siswa menguasai tujuan pembelajaran. 

h. memperkuat retensi dan transfer belajar (enhancing retention and transfer):

merangsang kemampuan mengingat-ingat dan mentransfer dengan 

memberikan rangkuman, mengadakan review atau mempraktikkan apa yang 

telah dipelajari. 

2.1.2 Keefektifan Pembelajaran 

Menurut Hamdani (2010: 194) efektivitas merupakan suatu konsep yang 

sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan 

individu dalam mencapai sasaran atau tingkat pencapaian tujuan-tujuan. 

Pencapaian tujuan tersebut berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta 

pengembangan sikap melalui proses pembelajaran. Berdasarkan pemahan tersebut 

dapat dikemukakan aspek-aspek efektiviats belajar, yaitu: 1) peningkatan 

pengetahuan; 2) peningkatan keterampilan; 3) perubahan sikap; 4) perilaku; 5) 

kemampuan adaptasi; 6) peningkatan integrasi; 7) peningkatan partisipasi; 8) 

peningkatan interaksi kultural. Hal ini penting untuk dimaknai bahwa keberhasilan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa ditentukan oleh efektivitasnya 

dalam upaya pencapaian kompetensi belajar.
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UNESCO (dalam Hamdani, 2010: 194–195) menetapkan empat pilar 

pendidikan yang harus diperhatikan untuk mencapai efektivitas belajar antara lain 

sebagai berikut. 

a. Learning to know 

Seorang guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. guru dituntut 

untuk perperan aktif sebagai teman sejawat dalam berdialog dengan siswa, 

dalam mengembangkan penguasaan pengetahuan maupun ilmu tertentu. 

b. Learning to do 

Sekolah hendaknya memfasiliatsi siswa untuk mengaktualisasikan 

keterampilan, bakat, dan minatnya. Pembinaan terhadap keterampilan siswa 

perlu dilakukan. 

c. Learning to live together 

Salah satu fungsi lembaga pendidikan adalah tempat bersosialisasi dan tatanan 

kehidupan. Artinya, mempersiapkan siswa untuk hidup bermasyarakat. Situasi 

bermasyarakat hendaknya dikondisikan di lingkungan pendidikan. Kebiasaan 

hidup bersama, saling menghargai, terbuka, mmemberi dan menerima perlu 

ditumbuhkembangkan. 

d. Learning to be 

Pengembangan diri secara maksimal erat hubungannya dengan bakat dan 

minat, perkembangan fisik dan kejiwaan, tipologi pribadi individ, serta kondisi 

lingkungannya. Bagi siswa yang agresif, proses pengembangan diri akan 

berjalan baik apabila diberi kesempatan cukup luas untuk berkreasi. 

Sebaliknya, bagi siswa yang pasif, peran guru sebagai pengarah sekaligus 
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fasilitator sangat dibutuhkan untuk pengembangan diri siswa secara maksimal. 

Kemampuan diri yang terbentuk di sekolah secara maksimal memungkinkan 

siswa untuk mengembangkan diri pada tingkat yang lebih lanjut. 

Pembelajaran dikatakan efektif jika mencapai sasaran atau mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Dengan istilah lain, pembelajaran efektif ialah suatu 

pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah 

dan dapat tercapai tujuan pembelajaran sesuai dengan harapan. Pembelajaran 

efektif perlu di dukung oleh suasana dan lingkungan belajar yang kondusif. Oleh 

karena itu , guru harus mampu mengelola peserta didik, mengelola kegiatan 

pembelajaran, mengelola materi pembelajaran dan mengelola sumber-sumber 

belajar. (Sutikno, 2014:152) 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, efektivitas 

memberikan gambaran keberhasil individu dalam mencapai tujuan baik. Efektifitas 

pembelajaran akan tercapai apabila seorang guru mampu untuk mengelola proses 

belajar menagajar secara efektif dan efisien dan mampu untuk membangkitkan 

motivasi siswa untuk belajar. Selain itu, efektivitas pembelajaran memerlukan 

adanya pengembangan belajar meliputi: learning to know, learning to do, learning 

to live together, learning to be.

2.1.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Hasil belajar mencakup kemampuan 

kognitif, afektif, dan psikomotor (Suprijono, 2013: 5-6). Menurut Suprihatiningrum 

(2016: 38) hasil belajar dibedakan menjadi tiga aspek, yaitu hasil belajar aspek 
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kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya akan diuraikan tiga aspek, yaitu 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik sebagai berikut. 

a. Aspek kognitif 

Dimensi kognitif adalah kemampuan berhubungan dengan berpikiran, 

mengetahui, dan memecahkan masalah seperti pengetahuan komprehensifik, 

aplikatif, sintesis, analisis dan pengetahuan evaluatif. Anderson dan Krathwohl 

(2001: 29-31) membedakan aspek kognitif dalam dua dimensi, yaitu the 

knowedge dimension (dimensi pengetahuan) dan the cognitive process 

dimension (dimensi proses kognitif). 

1) The Knowledge Dimension (dimensi pengetahuan) 

a) Factual Knowledge (pengetahuan fakta) 

- Knowledge of terminology (pengetahuan tentang istilah). 

- Knowledge of specific details and elements (pengetahuan tentang 

unsur-unsur khusus dan detail). 

b) Conceptual knowledge (pengetahuan tentang konsep) 

- Knowledge of clasification and categories (pengetahuan tentang 

penggolongan dan kategori). 

- Knowledge of principles and generalization (pengetahuan tentang 

prinsip dan generalisasi). 

- Knowledge of theories, model and structures (pengetahuan tentang 

teori, model dan struktur). 
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c) Procedural Knowledge (pengetahuan tentang prosedur) 

- Knowledge of subject-specific skills and algorithms (pengetahuan 

tentang subjek ketrampilan khusus dan algoritma) 

- Knowledge of subject-specific techniques and methods 

(pengetahuan tentang subjek teknik dan metode khusus) 

- Knowledge of criteria for determining when to use appropriate 

procedures (pengetahuan tentang kriteria untuk menentukan 

penggunaan prosedur yang sesuai). 

d) Metacognitive Knowledge (pengetahuan metakognitif). 

- Strategic Knowledge (pengetahuan tentang strategi).

- Knowledge about cognitive taks, including appropriate contextual 

and conditional Knowledge (pengetahuan tentang tugas kognitif, 

termasuk pengetahuan kontekstual dan kondisional yang sesuai).

2) The Cognitive Process Dimension (dimensi proses kognitif) 

a) Remember (mengingat) 

- Recognizing (pengenalan). 

- Recalling (pengingatan). 

b) Understand (memahami) 

- Interpreting (penafsiran). 

- Exemplifying (pemberian contoh). 

- Classifying (penggolongan). 

- Summarizing (peringkasan). 

- Inferring (penyimpulan). 
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- Comparing (membandingkan). 

- Explaining (menjelaskan). 

c) Apply (menerapkan) 

- Excecuting (pelaksanaan). 

- Implementing (menerapkan). 

d) Analyze (menganalisis) 

- Differentatiating (perbedaan). 

- Organizing (pengaturan). 

- Attributing (penentuan). 

e) Evaluate (mengevaluasi) 

- Checking (pemeriksaan). 

- Critiquing (mengkritisi). 

f) Create (menciptakan) 

- Generating (membangkitkan) 

- Planning (merencanakan) 

- Producing (memproduksi) 

Menurut Bloom (dalam Anitah, 2008: 1.32-1.37) ranah Kognitif, yaitu 

menekankan pada aspek intelektual yang merupakan keterampilan pikiran. Menurut 

Poerwanti (2008: 1-23) tingkatan domain kognitif dibedakan atas enam jenjang 

antara lain: 

1) Pengetahuan (knowledge), dalam jenjang ini dituntut dapat mengenali atau 

mengetahui adanya konsep, fakta, konsep, definisi, peristiwa. Kata-kata 

operasional yang digunakan yaitu: mendefinisikan, mendeskripsikan, 
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mengidentifikasikan, mendaftarkan, menjodohkan, menyebutkan, 

menyatakan dan mereproduksi. 

2) Pemahaman (comprehension), kemampuan ini menuntut siswa memahami 

atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang 

dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa harus 

menghubungkannya dengan hal-hal lain. Kata-kata operasional yang 

digunakan antara lain: memperhitungkan, memperkirakan, menduga, 

menyimpulkan, membedakan, menentukan, mengisi, dan menarik 

kesimpulan. 

3) Penerapan (aplication), adalah jenjang kognitif yang menuntut 

kesanggupan menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-

metode, prinsip-prinsip, serta teori-teori dalam situasi baru dan konkret. 

Kata-kata operasional yang digunakan antara lain: mengubah, 

menghitung, mendemonstrasikan, menemukan, memanipulasikan, 

menghubungkan, menunjukkan, memecahkan, dan menggunakan. 

4) Analisis (analysis) adalah tingkat kemampuan yang menuntut seseorang 

untuk dapat menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu ke dalam 

unsur-unsur atau komponen pembentuknya. Kata-kata operasional yang 

umumnya digunakan antara lain: memperinci, mengilustrasikan, 

menyimpulkan, menghubungkan, memilih, dan memisahkan. 

5) Sintesis (synthesis), jenjang ini menuntut seseorang untuk dapat 

menghasilkan sesuatu yang baru dengan cara menggabungkan berbagai 

faktor. Kata operasional yang digunakan terdiri dari: mengkatagorikan, 
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memodifikasikan, merekonstruksikan, mengorganisasikan, menyusun, 

membuat design, menciptakan, menuliskan, dan menceritakan. 

6) Evaluasi (evaluation) adalah jenjang yang menuntut seseorang untuk dapat 

menilai suatu situasi, keadaan, pernyataan, atau konsep berdasarkan suatu 

kriteria tertentu. Kata-kata operasional yang dapat digunakan antara lain: 

menafsirkan, menentukan, menduga, mempertimbangkan, membenarkan, 

dan mengkritik. 

b. Aspek  Afektif 

Dimensi afektif adalah kemampuan yang berhubungan dengan sifat, nilai, 

minat, dan apresiasi. Menurut Uno (dalam Suprihatiningrum 2016: 41-43), ada 

lima tingkat afeksi dari yang paling sederhana ke yang kompleks, yaitu 

kemampuan menanggapi, berkeyakinan, penerapan karya, serta ketekunan dan 

ketelitian. Menurut Depdiknas (2004: 7) aspek afektif yang bisa dinilai disekolah, 

yaitu sikap, minat, nilai, dan konsep diri, yang dijabarkan sebagai berikut. 

1) Sikap adalah perasaan positif atau negatif terhadap suatu objek. Objek ini bisa 

berupakegiatan atau mata pelajaran. 

2) Minat 

Minat bertujuan untuk memperoleh informasi tentang minst siswa terhadap 

suatu mata pelajaran yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan minat 

siswa terhadap suatu mata pelajaran. 

3) Nilai

Nilai adalah keyakinan seseorang tentang keadaan suatu objek atau kegiatan. 
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4) Konsep Diri 

Konsep diri digunakan untuk menentukan jenjang karier siswa, yaitu dengan 

mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri, maka bisa dipilih alternatif 

karier yang tepat bagi diri siswa. 

Menurut Krathwohl, Bloom, dan Masia (dalam Suprihatiningrum 2016: 43-

44), ranah, adalah suatu domain yang berkaitan dengan sikap, nilai-nilai interes, 

apresiasi (penghargaan), dan penyesuaian perasaan sosial. Tingkatan afektif ini ada 

lima, dari yang paling sederhana ke yang kompleks, yaitu (1) receiving

(penerimaan), (2) responding (partisipasi), (3) valuing (penilaian/penentuan sikap), 

(4) organization (organisasi), (5) characterization by value complex (pembentukan 

pola hidup). 

c. Aspek Psikomotorik 

Kawasan psikomotor mencakup, tujuan yang berkaitan dengan ketrampilan 

(skill) yang bersifat manual atau motorik. Tingkat dalam aspek psikomotorik 

adalah: 

1) Persepsi 

Kemampun untuk mengadakan diskriminasi yang tepat antara dua perangsang 

atau lebih, berdasarkan perbedaan antara ciri-ciri fisik yang khas pada masing-

masing rangsangan. 

2) Kesiapan 

Kemampuan untuk mendapatkan dirinya dalam keadaan atau melalui suatu 

gerakan atau rangkaian gerakan. 
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3) Gerakan Terbimbing 

Kemampuan untuk melakukan suatu rangkaian gerak-gerik, sesuai dengan 

contoh yang diberikan. 

4) Gerakan yang terbiasa 

Kemampuan untuk melakukan suatu rangkaian gerak-gerik dengan lancar, 

karena sudah dilatih secukupnya tanpa memperhatikan lagi contoh yang 

diberikan. 

5) Gerakan yang kompleks 

Kemampuan utuk melakukan suatu ketrampilan, yang terdiri atas beberapa 

komponen dengan lancar, tepat, dan efisien. 

6) Penyesuaian pada gerakan 

Kemampuan untuk mengadakan perubahan dan menyesuaikan pola gerak-

gerikdengan kondisi setempat. 

7) Kreativitas 

Kemampuan untuk melahirkan aneka pola gerak-gerik yang baru, seluruhnya 

atas dasar prakarsa dan inisiatif sendiri. 

Dapat disimpulkan dari berbagai pengertian hasil belajar di atas bahwa hasil 

belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek 

potensi kemanusiaan saja. Hasil belajar yang dikaji dalam penelitian ini hanya hasil 

belajar kognitif saja. 
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2.1.4 Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial 

2.1.4.1 Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 

Menurut Mulyono (dalam Hidayati, 2008: 1.7), IPS merupakan suatu 

pendekatan interdisipliner dari pelajaran ilmu-ilmu sosial. IPS merupakan integrasi 

dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi budaya, 

psikologi sosial, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan sebagainya. IPS 

berusaha mengintegrasikan materi dari berbagai ilmu sosial dengan menampilkan 

permasalahan sehari-hari masyarakat di sekitarnya sehingga dapat dikatakan bahwa 

IPS merupakan aspek penting dari ilmu-ilmu sosial yang dipilih dan diadaptasikan 

untuk digunakan dalam pengajaran di sekolah. 

Sejalan dengan hal tersebut, Ilmu Pengetahuan Sosial adalah suatu bahan 

kajian yang terpadu dan merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, serta 

modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan-

keterampilan Sejarah, Geografi, Sosiologi, Antropologi, dan Ekonomi (Puskur 

dalam Depdiknas, 2007: 14). 

Hal tersebut telah dirumuskan dalam Standar kompetensi dan kompetensi 

dasar SD/MI yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah 

menyebutkan bahwa mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) mengkaji 

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

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

Sosiologi, dan Ekonomi. 

Lebih lengkap dan mendalam, pengertian mengenai Ilmu Pengetahuan Sosial 

dikemukakan oleh National Council for the Social Studies atau NCSS (Sapriya, 
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2009: 39) sebagai berikut, social studies is the integrated study of the social science 
and humanities to promote civic competence. Within the school program, social 
studies provides coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as 
anthropology, archeology, economics, geography, history, law, philosophy, 
political science, psychology, religion, and sociology, as well as appropriate 
content from the humatities, mathematics, and natural sciences. The primay 
purpose of social studien is to help young people develop the ability to make 
informed and reasoned decision for the public good as citizen of a  culturally 
diverse, democratic society in an interdependent world.

Maksud dari pernyataan tersebut adalah ilmu sosial merupakan integrasi studi 

ilmu sosial dan kemanusiaan guna mendukung dalam kompetensi 

berkewarganegaraan. Dalam program sekolah, ilmu pengetahuan sosial 

menggambarkan mata pelajaran yang terkoordinasi secara sistematis seperti 

disiplin ilmu antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, 

ilmu politik, psikologi, agama, dan sosiologi serta berisi disiplin ilmu kemanusiaan, 

matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Tujuan mempelajari ilmu pengetahuan 

sosial adalah membantu generasi muda agar memiliki kemampuan membuat 

keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang ada di dalam kehidupan 

bermasyarakat dan menjadi warga dunia yang demokratis. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa mata 

pelajaran IPS adalah perpaduan dari berbagai macam ilmu sosial, ilmu alam, dan 

humanitis yang diseleksi, diorganisasikan, dan disajikan dari konsepdan 

keterampilan Sejarah, Geografi, Antropologi, dan Ekonomi serta menyangkut 

dimensi paedagogis dan psikologis yang disesuaikan dengan kebutuhan dan 

karakteristik siswa sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian, 

mata pelajaran IPS adalah mata pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sosial 

manusia. 
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2.1.4.2 Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Pada kegiatan belajar mengajar dikenal adanya tujuan pembelajaran. 

Sumaatmadja (dalam Hidayati, 2008: 1-24) tujuan pendidikan IPS adalah membina 

anak didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, 

keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya serta bagi 

masyarakat dan negara.

Menurut Sapriya (2009: 194) materi pelajaran IPS SD bertujuan supaya siswa 

memiliki kemampuan: 

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. 

Selanjutnya Hamalik (dalam Hidayati, 2008: 1.24-25) merumuskan tujuan 

pendidikan IPS berorientasi pada tingkah laku para siswa, yaitu:  

a. Pengetahuan dan pemahaman 

Salah satu fungsi pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial adalah 

mentransmisikan pengetahuan dan pemahaman tentang masyarakat berupa

fakta-fakta dan ide-ide kepada anak. 

b. Sikap belajar 
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Ilmu Pengetahuan Sosial juga bertujuan untuk mengembangkan sikap belajar 

yang baik. Artinya dengan belajar Ilmu Pengetahuan Sosial anak memiliki 

kemampuan menyelidiki (inkuiri) untuk menemukan ide-ide, konsep-konsep 

baru sehingga mereka mampu melakukan prespsektif untuk masa yang akan 

datang. 

c. Nilai-nilai sosial dan sikap 

Nilai-nilai sosial merupakan unsur penting di dalam pengajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial. Berdasarkan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam 

masyarakat, maka akan berkembang pula sikap-sikap sosial anak. Faktor 

keluarga, mayarakat, dan pribadi/ tingkah laku guru sendiri besar 

pengaruhnya terhadap perkembangan nilai-nilai dan sikap anak. 

d. Keterampilan dasar Ilmu Pengetahuan Sosial 

Anak belajar menggunakan keterampilan dan alat-alat studi sosial, misalnya 

mencari bukti dengan berpikir ilmiah, keterampilan mempelajari data 

masyarakat, mempertimbangkan validitas dan relevansi data, 

megklafikasikan dan menafsirkan data-data sosial, dan merumuskan 

kesimpulan. 

Dari tujuan pembelajaran di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa setelah 

mengikuti pembelajaran IPS siswa diharapkan menggunakan penalaran dalam 

mengambil keputusan setiap persoalan yang dihadapinya sehingga nantinya siswa 

dapat bersikap rasional dan bertanggung jawab terhadap masalah-masalah yang 

timbul akibat interaksi antar manusia dan lingkungannya. 
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2.1.5 Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SD 

Bidang studi IPS merupakan gabungan ilmu-ilmu sosial yang terintegrasi atau 

terpadu. Pengertian terpadu, bahwa bahan atau materi IPS diambil dari ilmu-ilmu 

sosial yang dipadukan dan tidak terpisah-pisah dalam kotak disiplin ilmu. Karena 

IPS terdiri dari disiplin ilmu-ilmu sosial, dapat dikatakan bahwa IPS itu mempunyai 

ciri-ciri khusus atau karakteristik tersendiri yang berbeda dengan bidang studi 

lainnya. 

Hidayati (2008: 1-26) mengemukakan karakteristik IPS dilihat dari materi 

dan strategi pembelajaran. Mempelajari IPS pada hakekatnya adalah menelaah 

interaksi antara individu dan masyarakat dengan lingkungan (fisik dan sosial-

budaya). Materi IPS digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di 

masyarakat. Ada lima macam sumber materi IPS antara lain a) segala sesuatu atau 

apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak sejak dari keluarga, sekolah, desa, 

kecamatan sampai lingkungan yang luas negara dan dunia dengan berbagai 

permasalahannya; b) kegiatan manuasia misalnya: mata pencaharian, pendidikan, 

keagamaan, produksi, komunikasi, dan transportasi; c) lingkungan geografi dan 

budaya meliputi segala aspek geografi dan antropologi yang terdapat sejak 

lingkungan anak yang terdekat sampai yang terjauh; d) kehidupan masa lampau, 

perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang dimulai dari sejarah lingkungan 

terdekat sampai yang terjauh, tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian besar; dan 

e) anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi, dari makanan, pakaian, 

permainan, keluarga. 
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Ruang lingkup IPS adalah kehidupan manusia dalam masyarakat atau 

manusia sebagai anggota masyarakat atau dapat juga dikatakan manusia dan 

konteks sosial. Ruang lingkup mata pelajaran IPS SD meliputi aspek-aspek sebagai 

berikut : (1) manusia, tempat dan lingkungan; (2) waktu, keberlanjutan dan 

perubahan; (3) sistem sosial dan budaya; (4) perilaku ekonomi dan kesejahteraan 

(Sardjiyo, 2011: 1.29). 

Dengan demikian masyarakat dan lingkungannya, selain menjadi sumber 

materi IPS sekaligus juga menjadi laboraturiumnya. Pengetahuan konsep, teori-

teori IPS yang diperoleh anak di dalam kelas dapat disesuaikan dan diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. 

Menurut Mukminan (dalam Hidayati, 2008: 1.27) strategi penyampaian 

pengajaran IPS sebagian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi 

disusun dalam urutan: anak (diri sendiri), keluarga, masyarakat/ tetangga, kota, 

region, negara, dan dunia. Tipe kurikulum seperti ini disebut “The Wedining 

Horizon or Expanding Environment Curriculum”. Tipe kurikulum tersebut 

didasarkan pada asumsi bahwa anak pertama-tama dikenalkan atau perlu 

memperoleh konsep yang berhubungan dengan lingkungan terdekat atau diri 

sendiri. Selanjutnya secara bertahap dan sistematis bergerak dalam lingkungan 

konsentrasi keluar dari lingkaran tersebut, kemudian mengembangkan 

kemampuannya untuk menghadapi unsur-unsur dunia yang lebih luas. 

Penelitian ini dilakukan pada standar kompetensi mengenal perkembangan 

teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi serta pengalaman 

menggunakannya. Standar kompetensi ini mempelajari tentang jenis teknologi 
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produksi, alat-alat komunikasi, dan jenis-jenis transportasi serta pengalaman 

menggunakannya. Standar kompetensi ini termasuk ke dalam ruang lingkup 

perilaku ekonomi dan kesejahteraan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa IPS adalah bidang studi 

yang mempelajari dan menelaah serta menganalisis gejala-gejala dan masalah 

sosial yang meliputi: sosial, ekonomi, psikologi, budaya, sejarah, geografi, dan 

politik. IPS terdiri dari berbagai himpunan pengetahuan tentang kehidupan sosial 

dan dari realita-realita kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. 

2.1.6 Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah salah satu komponen dalam pembelajaran yang 

menunjang keberhasilan guru dalam mengajar. Penggunaan model pembelajaran 

yang tepat dapat mendorong tumbuhnya rasa senang siswa terhadap pembelajaran, 

menumbuhkan dan meningkatkan motivasi dalam mengerjakan tugas, memberikan 

kemudahan bagi siswa untuk memahami pelajaran.

Model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial (Suprijono, 2013: 46). 

Menurut Joyce & Weil (dalam Rusman, 2014: 133) model pembelajaran adalah 

suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum 

(rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran di 

kelas atau yang lain. Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya 

seorang guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk 

mencapai tujuan pendidikannya.
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Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan 

prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar. Selain itu, model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau 

pola yang dapat digunakan untuk mendesain pola-pola mengajar secara tatap muka 

di dalam kelas atau mengatur tutorial, dan untuk menentukan material atau 

perangkat pembelajaran termasuk didalamnya buku-buku, kurikulum dan 

sebagainya. Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang 

pengajaran dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Pemilihan model 

pembelajaran sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang akan diajarkan, tujuan 

yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan peserta 

didik (Trianto, 2014: 52).

Berdasarkan beberapa definisi, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur 

sistematis yang digunakan sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan 

pembelajaran. Dalam pemilihan model pembelajaran harus sesuai materi yang akan 

diajarkan dan tujuan yang akan dicapai dari pembelajaran.

2.1.7 Model Pembelajaran Kooperatif 

Cooperative learning atau pembelajaran kooperatif merupakan suatu model 

pembelajaran yang melibatkan siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang 

memiliki tingkat kemampuan berbeda. Model pembelajaran kooperatif dalam 

menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota saling bekerja sama dan membantu 

untuk memahami suatu bahan pembelajaran. Belajar berkelompok secara 
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kooperatif akan melatih siswa untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, tugas, dan 

tanggung jawab. (Shoimin, 2014: 45)

Menurut Fathurrohman (2015: 45), pembelajaran kooperatif adalah bentuk 

pembelajaran yang menggunakan pendekatan melalui kelompok kecil siswa untuk 

bekerja sama dan memaksimalkan kondisi belajar dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Pembelajaran kooperatif siswa tidak hanya mampu dalam 

memperoleh materi, tetapi juga mampu memberi dampak afektif seperti gotong 

royong, kepedulian sesama teman, dan lapang dada. Pembelajaran kooperatif siswa 

tidak hanya mampu dalam memperoleh materi, tetapi juga mampu memberi 

dampak afektif seperti gotong royong, kepedulian sesama teman, dan lapang dada. 

Shoimin (2014: 46) mengemukakan langkah-langkah atau tahap pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif, yaitu: 

Tabel 2.1 

Langkah-langkah Pembelajaran Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif 

TAHAP-TAHAP AKTIVITAS GURU

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai dan 

memotivasi siswa.

Menyajikan informasi Guru menyajikan informasi kepada 

siswa dengan cara demonstrasi atau 

bahan bacaan.

Mengorganisasikan siswa 

kedalam kelompok-kelompok 

belajar

Guru menjelaskan kepada siswa 

bagaimana cara membentuk kelompok 

belajar dan membantu setiap kelompok 

agar melakukan transisi secara efisien.

Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar

Guru membimbing kelompok-

kelompok belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas mereka.

Evaluasi Guru mengevaluasi hasil belajar 

tentang materi yang telah dipelajari atau 

masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya.
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Memberikan penghargaan Guru mencari cara untuk menghargai, 

baik upaya maupun hasil belajar 

individu dan kelompok.

Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan 

siswa dalam kelompok-kelompok tertentu. Pembelajaran kooperatif tidak sama 

dengan sekedar belajar dalam kelompok. Ada unsur dasar pembelajaran kooperatif 

yang membedakan dengan pembelajaran kelompok yang dilakukan asal-asalan. 

Menurut Johnson (dalam Rusman, 2014: 204) pembelajaran kooperatif adalah 

pemanfaatan kelompok kecil dalam pembelajaran yang memungkinkan siswa 

bekerja bersama untuk memaksimalkan belajar mereka dan belajar anggota lainnya 

dalam kelompok tersebut. 

Dari beberapa pengertian model kooperatif di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang yang melibatkan 

siswa dalam kelompok-kelompok kecil dan mengajak siswa untuk bekerja sama 

dalam menyelesaikan masalah. 

2.1.8 Model Pembelajaran NHT 

Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT) merupakan model 

pembelajaran yang dikembangkan oleh Spencer Kagan. Tipe model ini 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu, teknik ini juga 

mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerja sama mereka. Teknik ini 

biasanya digunakan untuk semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia 

anak didik.
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Menurut Fathurrohman (2015: 82) NHT adalah suatu model pembelajaran 

yang mengedepankan kepada aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, dan 

melaporkan informasi dari berbagai sumbern yang akhirnya dipresentasikan di 

depan kelas. Model NHT adalah model pembelajaran kooperatif struktural, yang 

menekankan pada struktur-struktur khusus yang dirancang untuk memperngaruhi 

pola interaksi siswa. Para siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dan 

diarahkan untuk mempelajari materi pembelajaran yang telah ditentukan. Tujuan 

dibentuknya kelompok kooperatif adalah untuk memberikan kesempatan kepada 

siswa agar dapat terlibat secara aktif dalam proses berpikit dan dalam kegiatan-

kegiatan belajar. Dalam hal ini, sebagian besar aktivitas pembelajaran berpusat 

kepada siswa, yakni memperlajari materi pelajaran dan berdiskusi untuk 

memecahkan masalah.

Menurut Arends (2008: 16) langkah-langkah dalam pembelajaran NHT 

adalah sebagai berikut.

a. Langkah 1. Numbering

Guru membagi siswa menjadi beberapa tim beranggota tiga sampai lima 

orang dan memberi nomor sehingga setiap siswa pada masing-masing tim 

memiliki nomor antara satu sampai lima. 

b. Langkah 2. Questioning

Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan bisa 

bervariasi.  
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c. Langkah 3. Heads Together

Siswa menyatukan “kepalanya” untuk menemukan jawaban dan memastikan 

semua orang tahu jawabannya. 

d. Langkah 4. Answering

Guru memanggil sebuah nomor dan siswa dari masing-masing kelompok 

yang memiliki nomor itu mengangkat tangannya dan memberikan 

jawabannya ke hadapan seluruh kelas. 

Setiap model pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing, begitu juga dengan model pembelajaran NHT. Menurut Shoimin (2014: 

108) NHT memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. 

a. Kelebihan 

1) Setiap siswa menjadi siap 

2) Dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh 

3) Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai 

4) Terjadi interaksi secara intens antarsiswa dalam menjawab soal 

5) Tidak ada siswa yang mendominasi dalam kelompok karena ada nomor 

yang membatasi 

b. Kekurangan 

1) Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru karena 

kemungkinan waktu yang terbatas 

2.1.9 Model Pembelajaran STAD 

Model ini dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di 

Universitas John Hopkin. Menurut Slavin (dalam Rusman, 2014: 213) model 
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Student Team Achievement Divisions (STAD) merupakan variasi pembelajaran 

kooperatif yang paling banyak diteliti. Model ini juga sangat mudah diadaptasi, 

telah digunakan dalam berbagai mata pelajaran seperti matematika, IPA, IPS, 

Bahasa Inggris, teknik dan banyak subjek lainnya, dan pada tingkat sekolah dasar 

sampai perguruan tinggi.

Model pembelajaran STAD, siswa akan dibagi menjadi kelompok 

beranggotakan empat orang yang beragam kemampuan, jenis kelamin, dan 

sukunya. Lebih lanjut Slavin (dalam Rusman, 2014: 214) memaparkan bahwa 

gagasan utama STAD adalah memacu siswa agar saling mendorong dan membantu 

satu sama lain untuk menguasai keterampilan yang diajarkan guru. Jika siswa 

menginginkan kelompok mereka memperoleh hadiah, mereka harus membantu 

teman sekelompok mereka dalam mempelajari pelajaran. Langkah-langkah dalam 

pembelajaran kooperatif tipe STAD (Rusman, 2014: 215) adalah sebagai berikut.

a. Langkah 1. Penyampaian Tujuan dan Motivasi 

Menyampaikan tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran 

tersebut dan memotivasi siswa untuk belajar. 

b. Langkah 2. Pembagian Kelompok 

Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok, dimana setiap kelompoknya 

terdiri dari empat sampai lima siswa yang memprioritaskan heterogenitas 

(keragaman) kelas dalam prestasi akademik, jenis kelamin, rasa tau etnik. 

c. Langkah 3. Presentasi dari Guru 

Guru menyampaikan materi pelajaran dengan terlebih dahulu menjelaskan 

tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan tersebut serta pentingnya 
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pokok bahasan tersebut dipelajari. Guru memberi motivasi siswa agar dapat 

belajar dengan aktif dan kreatif. Di dalam proses pembelajaran guru dibantu 

oleh media, demonstrasi, pertanyaan atau masalah nyata yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari. Dijelaskan juga tentang keterampilan dan kemampuan 

yang diharapkan dapat dikuasai siswa, tugas dan pekerjaan yang harus 

dilakukan serta cara-cara mengerjakannya. 

d. Langkah 4. Kegiatan Belajar dalam Tim (Kerja Tim) 

Siswa belajar dalam kelompok yang telah dibentuk. Guru menyiapkan 

lembaran kerja sebagai pedoman bagi kerja kelompok, sehingga semua 

anggota menguasai dan masing-masing memberikan kontribusi. Selama tim 

bekerja, guru melakukan pengamatan, memberikan bimbingan, dorongan dan 

bantuan bila diperlukan. Kerja tim ini merupakan ciri terpenting dari STAD. 

e. Langkah 5. Kuis (Evaluasi) 

Guru mengevaluasi hasil belajar melalui pemberian kuis tentang materi yang 

dipelajari dan juga melakukan penilaian terhadap presentasi hasil kerja 

masing-masing kelompok. Siswa diberikan kuis secara individual dan tidak 

dibenarkan bekerja sama. Ini dilakukan untuk menjamin siswa secara 

individu bertanggung jawab kepada diri sendiri dalam memahami bahan ajar 

tersebut. Guru menetapkan skor batas penguasaan untuk setiap soal, misalnya 

60, 75, 84, dan seterusnya sesuai dengan tingkat kesulitan siswa. 

f. Langkah 6. Penghargaan Prestasi Tim 

Setelah pelaksanaan kuis, guru memeriksa hasil kerja siswa dan diberikan 

angka dengan rentang 0-100. Selanjutnya pemberian penghargaan atas 
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keberhasilan kelompok dapat dilakukan oleh guru dengan melakukan 

tahapan-tahapan seperti menghitung skor individu, menghitung skor 

kelompok, pemberian hadiah dan pengakuan skor kelompok. 

Setiap model pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing, begitu juga dengan model pembelajaran STAD. Menurut Shoimin (2014: 

189) STAD memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan sebagai berikut: 

a. Kelebihan 

1) siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi 

norma-norma kelompok. 

2) siswa aktif membantu dan memotivasi semangat untuk berhasil bersama. 

3) aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan keberhasilan 

kelompok. 

4) interaktif antarsiswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka 

dalam berpendapat. 

5) meningkatkan kecakapan individu. 

6) meningkatkan kecakapan kelompok. 

7) tidak bersifat komperhensif. 

8) tidak memiliki rasa dendam. 

b. Kekurangan 

1) kontribusi dari siswa berprestasi rendah menjadi kurang. 

2) siswa berprestasi tinggi akan mengarah pada kekecewaan karena peran 

anggota yang pandai lebih dominan. 
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3) membutuhkan waktu yang lebih lama untuk siswa sehingga sulit mencapai 

target kurikulum. 

4) membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga pada umumnya guru tidak 

mau menggunakan pembelajaran kooperatif. 

5) menuntut sifat tertentu dari siswa, misalnya sifat suka bekerja sama. 

2.1.10 Penerapan Model NHT dalam Pembelajaran IPS 

Penerapan model NHT dalam pembejara IPS diharapkan agar kegiatan lebih 

menarik, mengajarkan siswa untuk saling bekerja sama, siswa juga memiliki 

keinginan untuk mempelajari materi dengan sungguh-sungguh karena setiap siswa 

ditunjuk secara acak untuk menjelaskan materi berdasarkan nomor kepala. Adapun 

langkah-langkah penerapan model NHT dalam pembelajaran IPS  sebagai berikut:

1. guru membuka pelajaran. 

2. guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. guru membagi kelompok NHT (Numbering, langkah NHT 1). 

4. guru memberikan tugas pada masing-masing kelompok (Questioning,

langkah NHT 2). 

5. siswa berdikusi tentang tugas yang diberikan pada masing-masing 

kelompok (heads together, langkah NHT 3). 

6. guru memanggil nomor anggota atau pemberi jawaban (answering, 

langkah NHT 4). 

7. guru melakukan konfirmasi pembelajaran. 

8. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan pembelajaran. 
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2.1.11 Penerapan Model Pembelajaran STAD dalam Pembelajaran IPS 

Penerapan model STAD dalam pembejara IPS diharapkan agar kegiatan lebih 

menarik, mengajarkan siswa untuk saling bekerja sama, siswa juga memiliki 

keinginan untuk mempelajari materi dengan sungguh-sungguh. Adapun langkah-

langkah penerapan model STAD dalam pembelajaran IPS  sebagai berikut:

1. guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa untuk 

mengikuti pembelajaran dengan semangat (langkah STAD 1). 

2. guru membagi kelompok heterogen (langkah STAD 2). 

3. guru menjelaskan materi yang akan dipelajari (langkah STAD 3). 

4. siswa melakukan kegiatan belajar dalam kelompoknya (langkah STAD 

4). 

5. guru memberikan kuis (langkah STAD 5). 

6. guru memeriksa hasil kerja siswa dan kelompok, kemudian memberikan 

penghargaan kepada kelompok (langkah STAD 6). 

2.1.12 Teori Belajar yang Mendukung pembelajaran dengan model NHT dan 

STAD 

2.1.12.1Teori Belajar Konstruktivistik 

Model pembelajaran selalu didukung oleh suatu teori belajar yang mendasari 

model pembelajaran tersebut dikembangkan. Lapono (2008: 1.27) perspektif 

konstruktivisme dalam pembelajaran di sekolah menitikberatkan pada pengalaman 

pendidik yang dirancang untuk membantu peserta didik menguasai ilmu 

pengetahuan. Peserta didik didorong agar berperan aktif dalam proses pembelajran, 

sedangkan guru hanya akan memainkan peran sebagai pembimbing atau fasilitator 
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dalam memperkembangkan pengetahuan yang telah ada dalam diri peserta didik. 

Menurut Siregar dan Nara (2010: 39) teori konstruktivistik memahami belajar 

sebagai proses pembentukan (konstruksi) pengetahuan oleh si belajar itu sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa teori konstruktivistik ini sesuai dengan model 

pembelajaran yang akan digunakan peneliti dalam penelitian yang akan dilakukan, 

hal ini karena dalam  NHT dan STAD guru sebatas memfasilitasi proses belajar 

siswa, dan siswalah yang aktif dalam mengkonstruk pengetahuan dan penemuan 

informasi serta mengungkapkan ide yang dimiliki oleh kelompok yang terbentuk.

2.1.12.2Teori Belajar Humanistik 

Teori lain yang sering digunakan untuk mendasari pengembangan model 

pembelajaran adalah teori humanistik. Menurut Lapono (2008: 2.3) teori ini 

didasarkan pada pemikiran bahwa belajar merupakan kegiatan yang dilakukan 

seseorang dalam upayanya memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila siswa merasa 

upaya pemenuhan kebutuhannya terabaikan maka kemungkinan besar di dalam 

dirinya tidak akan tumbuh motivasi berprestasi dalam belajarnya. 

Menurut Siregar dan Nara (2010: 36) proses belajar harus berhulu dan 

bermuara pada manusia. Tujuan pendidikan menurut aliran humanistik adalah 

untuk memanusiakan manusia agar manusia mampu mengaktualisasi diri sebaik-

baiknya. Prinsip yang nampak dalam kegiatan pembelajaran humanistik cenderung 

mendorong anak untuk berfikir induktif, karena mementingkan faktor pengalaman 

dan keterlibatan aktif dalam proses belajar.

Dapat disimpulkan bahwa teori humanistik ini sesuai dengan model 

pembelajaran yang akan digunakan peneliti dalam penelitian yang akan dilakukan, 
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hal ini karena dalam NHT dan STAD peran pendidik sebagai fasilitator belajar 

harus dioptimalkan antara lain dengan menciptakan iklim belajar yang 

menyenangkan, memenuhi kebutuhan peserta didik, membantu mengungkapkan 

emosi peserta didik, dan membantu belajar peserta didik misalnya dengan 

menyediakan sumber daya dan memilih teknik yang tepat untuk membantu belajar 

peserta didik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa dalam 

pembelajaran dibutuhkan suatu stimulus agar siswa dapat merespon stimulus 

tersebut agar terjadi perubahan perilaku yang merupakan tujuan dari belajar. 

Pembelajaran melalui NHT didukung oleh tiga teori pendidikan yaitu 

konstruktivistik dan humanistik. Teori konstruktivistik dengan penekanan pada 

siswa saat siswa saling mengungkapkan pendapat pribadi yang merupakan 

pengetahuan awal masing-masing siswa dan teori kognitivistik yang berkaitan 

dengan hasil belajar siswa melalui interaksi dalam kelompok, dan teori humanistik 

yang berkaitan dengan peran guru sebagai fasilitator belajar agar tercipta iklim 

belajar yang menyenangkan. 

2.2 Kajian Empiris 

Penelitian ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian 

sebelumnya tentang efektivitas atau pengaruh penggunaan model NHT bagi siswa 

SD dalam berbagai mata pelajaran adalah sebagai berikut. 

Penelitian pertama yang mendukung dalam penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Safitri, dkk (2013) yang dimuat dalam jurnal FKIP Universitas 
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Sebelas Maret dengan judul Pengaruh Model Kooperatif Tipe Numbered Heads 

Together (NHT) Terhadap Hasil Belajar IPS Tentang Perkembangan Teknologi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) terhadap hasil belajar IPS tentang 

perkembangan teknologi. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental. 

Rancangan penelitian yang digunakan yaitu post test only control group desaign.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling.

Pengambilan sampel pada teknik ini dilakukan dengan sengaja melalui 

pertimbangan tertentu. Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis pada taraf 

signifikansi 5% diperoleh >  (3,521 > 1,980). Simpulan penelitian ini 

adalah adanya pengaruh penggunaan model kooperatif tipe Numbered Heads 

Together (NHT) terhadap hasil belajar IPS tentang perkembangan teknologi. 

Penelitian selanjutnya yang mendukung dalam penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Arsini, dkk (2015) yang dimuat dalam e-Journal 

PGSD Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan PGSD Volume 3, Nomor 1, Tahun 

2015 dengan judul penelitian Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe 

Numbered Head Together (NHT) Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV 

Semester II SD Gugus VI Kecamatan Kintamani Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar IPS antara siswa 

yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Head Together (NHT) dengan siswa yang mengikuti pembelajaran 

dengan model pembelajaran konvensional pada siswa kelas IV semester genap di 

Gugus VI Kecamatan Kintamani tahun pelajaran 2014/2015. Jenis penelitian ini 
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adalah penelitian eksperimen semu. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas IV di Gugus VI Kecamatan Kintamani tahun pelajaran 2014/2015 yang 

berjumlah 153 orang. Sampel penelitian ini yaitu siswa kelas IV SD Negeri Awan 

yang berjumlah 21 orang dan siswa kelas IV SD Negeri serai yang berjumlah 26 

orang. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes objektif pilihan 

ganda. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif 

dan statistik inferensial (uji-t). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan hasil belajar IPS antara siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT) dengan siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model 

pembelajaran konvensional kelas IV di SD Gugus VI Kecamatan Kintamani tahun 

pelajaran 2014/2015. Dari rata-rata ( ) hitung, diketahui  kelompok eksperimen 

yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Head Together (NHT) adalah 17,62 lebih besar dari rata-rata ( ) hitung 

kelompok kontrol yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran 

konvensional adalah 8,35. Hal ini berarti bahwa  eksperimen >  kontrol, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Head Together (NHT) berpengaruh terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV 

semester genap di SD Gugus VI Kecamatan Kintamani. 

Penelitian lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi, dkk (2015) 

yang dimuat dalam Jurnal Pendidikan Universitas Lampung dengan judul Pengaruh 

Model Pembelajaran Numbered Head Together Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa. 

Masalah penelitian ini adalah hasil belajar IPS yang masih rendah dan kurangnya 
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penerapan variasi model pembelajaran pada siswa kelas V SD Negeri 3 Labuhan 

Ratu Bandarlampung tahun pelajaran 2014/2015. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together terhadap hasil belajar IPS siswa. Penelitian ini merupakan penelitian quasi 

eksperimen dengan desain pre-test post-test control group design. Subjek penelitian 

sebanyak 66 siswa yang terbagi atas dua kelas. VA sebagai kelas eksperimen dan 

VB sebagai kelas kontrol. Instrumen utama yang digunakan adalah tes. Data 

dianalisis dengan menggunakan Independent Sample Test pada taraf signifikansi 

5% (sig = 0,05). Hasil perhitungan menunjukkan nilai t sebesar 4,866 dengan 

tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Berdasarkan hasil tersebut 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Head Together berpengaruh terhadap hasil belajar IPS pada siswa kelas 

V SD Negeri 3 Labuhan Ratu Bandarlampung tahun pelajaran 2014/2015. 

Penelitian yang medukung dalam pemecahan masalah ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Juniantari, dkk (2014) dengan judul Pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT Berbantu Multimedia Terhadap Hasil Belajar 

IPS Siswa Kelas V SD Gugus III Kecamatan Gianyar. Hasil analisis data penelitian 

ini, diperoleh  = 4,17 >  = 2,000 pada taraf signifikansi 5%. Sehingga 

dapat diinterpretasikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar IPS 

antara siswa yang siswa yang dibelajarkan dengan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe NHT Berbantuan Multimedia dan siswa yang mengikuti dengan pembelajaran 

konvensional, dan berdasarkan nilai rata-rata kelompok eksperimen  = 77,06 > 

= 68,28 pada kelompok kontrol. Maka, disimpulkan bahwa penerapan model 
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pembelajaran kooperatif tipe NHT berbantuan Multimedia berpengaruh terhadap 

hasil belajar IPS siswa kelas V di Gugus III Kecamatan Gianyar. 

Penelitian lain yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2015) yang dimuat dalam Jurnal 

FKIP Universitas PGRI Yogyakarta, Volume 2, Nomor 2, ISSN 2338-980X dengan 

judul Efektivitas Penggunaan Model Pembelajaran Student Teams Achievement 

Division (STAD) dan Group Investigation (GI) Ditinjau dari Prestasi Belajar IPS 

Pada Siswa Kelas IV di SD Kasihan Bantul. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui ada perbedaan prestasi belajar IPS antara penggunaan model 

pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) dan Group 

Investigation (GI) pada siswa kelas IV di SD Kasihan Bantul dan untuk mengetahui 

manakah yang lebih efektif antara menggunakan model pembelajaran Student 

Teams Achievement Division (STAD) dan Group Investigation (GI) ditinjau dari 

prestasi belajar IPS pada siswa kelas IV di SD Kasihan Bantul. Penelitian ini adalah 

penelitian eksperimen dengan rancangan desain eksperimental semu (Quasi 

Experimental Design). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada perbedaan 

signifikan prestasi belajar IPS yang menggunakan model pembelajaran Student

Teams Achievement Divisions (STAD) dan Group Investigation (GI), dan 

penggunaan model pembelajaran Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

lebih efektif daripada model pembelajaran Group Investigation (GI) ditinjau dari 

prestasi belajar IPS pada siswa kelas IV SD Kasihan Bantul. 

Penelitian selanjutnya yang mendukung dalam penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari dan Mahendra (2014) yang dimuat 
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dalam Jurnal Pendidikan FKIP PGRI Semarang, Volume 4, Nomor 1, dan ISSN 

2337-9995 dengan judul penelitian Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Student Teams Achievement Divisions Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar 

Siswa pada Pembelajaran Tematik Integratif Kelas IV SD N 01 Purwoharjo. 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian setelah mendapatkan perlakuan, rata-rata 

hasil belajar di kelas eksperimen sebelum mendapat perlakuan 76,5 meningkat 

menjadi 82,4. Ketuntasan hasil belajar siswa kelas Ekperimen 88 % dan kontrol 69 

% . Dari hasil perhitungan Uji t diperoleh  sebesar 2,16 dan  sebesar 

2,00. Jadi > , jadi  diterima. Kemudian dari perhitungan uji motivasi 

belajar ketuntasan klasikal motivasi kelas Eksperimen 84% dan kelas kontrol 78%. 

Berarti kesimpulannya model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 

Achievement Division efektif meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran tematik integratif kelas IV SD Negeri 01 Purwoharjo. 

Penelitian lain yang dapat dijadikan dasar dalam penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Nisrina, dkk (2015) yang dimuat dalam e-Journal 

Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Pendidikan 

Dasar Volume 03 dengan judul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD Terhadap Hasil Belajar IPS Ditinjau dari Motivasi 

Berprestasi pada Siswa Kelas VI Gugus III Tuban Kabupaten Badung. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD terhadap hasil belajar IPS ditinjau dari motivasi berprestasi 

pada siswa kelas VI Gugus III Tuban. Penelitian ini merupakan eksperimen semu 

dengan menggunakan rancangan The Posttest-Only Control Group Design.
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Populasi dalam penelitian ini 524 orang siswa. Sedangkan sampel penelitiannya 

sebanyak 92 orang siswa. Data motivasi berprestasi dikumpulkan dengan metode 

kuesioner dan data hasil belajar IPS dikumpulkan dengan tes objektif. Analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah ANAVA Dua Jalan dan uji Tukey. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa: 1) terdapat 

perbedaan hasil belajar IPS antara siswa yang mengikuti model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran 

konvensional, 2) terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dengan motivasi berprestasi terhadap hasil belajar, 3) terdapat 

perbedaan hasil belajar belajar IPS siswa yang mengikuti model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran 

konvensional pada siswa yang bermotivasi tinggi, 4) terdapat perbedaan hasil 

belajar IPS siswa yang mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional pada siswa yang 

bermotivasi rendah. 

Penelitian lain yang mendukung dalam pemecahan masalah ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Nasrina, dkk pada tahun 2015 dengan judul 

"Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Terhadap Hasil 

Belajar IPS Ditinjau dari Motivasi Berprestasi Pada Siswa Kelas VI Gugus III 

Tuban Kabupaten Badung". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap hasil belajar IPS 

ditinjau dari motivasi berprestasi pada siswa kelas VI Gugus III Tuban. Penelitian 

ini merupakan eksperimen semu dengan menggunakan rancangan The Posttest-
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Only Control Group Design. Populasi dalam penelitian ini 524 orang siswa. 

Sedangkan sampel penelitiannya sebanyak 92 orang siswa. Data motivasi 

berprestasi dikumpulkan dengan metode kuesioner dan data hasil belajar IPS 

dikumpulkan dengan tes objektif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah ANAVA Dua Jalan dan uji Tukey. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan didapatkan hasil bahwa: 1) terdapat perbedaan hasil belajar IPS antara 

siswa yang mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan siswa 

yang mengikuti model pembelajaran konvensional, 2) terdapat pengaruh interaksi 

antara model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan motivasi berprestasi 

terhadap hasil belajar, 3) terdapat perbedaan hasil belajar belajar IPS siswa yang 

mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan siswa yang mengikuti 

model pembelajaran konvensional pada siswa yang bermotivasi tinggi, 4) terdapat 

perbedaan hasil belajar IPS siswa yang mengikuti model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional pada 

siswa yang bermotivasi rendah. 

Penelitian tentang model pembelajaran Numbered Head Together diperkuat 

dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Yalvema Miaz (2015) yang dimuat 

dalam Research Journal of Social Sciences, ISSN: 1815-9125, EISSN: 2309-9631, 

halaman 40-45 dengan judul penelitian The Implementation Of Numbered Heads 

Together Achievement Of Social Sciences In Primary School. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa siklus pertama 80.4 dan siklus kedua adalah pada 94.7. 

Dalam siklus pertama, domain kognitif adalah 68,3, afektif 67,7, psikomotorik 

adalah 72, 3 dan rata-rata adalah 69,5 (adil). Dalam siklus kedua meningkat, domain 
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kognitif ini 79.1, afektif 82.7, psikomotorik adalah 82,5 dan rata-rata adalah 81.4, 

itu melebihi hasil yang diharapkan. Temuan menyimpulkan bahwa nomor kepala 

bersama-sama (NHT) meningkatkan ilmu pengetahuan subjek. 

Penelitian lain tentang model pembelajaran Numbered Head Together yang 

dapat dijadikan sebagai dasar dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan 

Handoko (2013) yang dimuat dalam Jurnal Pedadogy, Volume 01, Nomor 01 

dengan judul The Effectiveness of Numbered Heads Together in Teaching 

Readingviewed From Students’ Locus Of Control. Tulisan ini diterapkan desain 

eksperimental. Populasi penelitian adalah kedelapan kelas sekolah menengah tahun 

akademik 2011/2012 terdiri dari tiga kelas. Dua dari tiga kelas, terdiri dari 40 siswa, 

yang digunakan sebagai contoh yang menggunakan teknik sampling acak cluster. 

Kelompok eksperimental diajar menggunakan strategi NHT, sementara kelompok 

kontrol yang menggunakan strategi ekspositoris. Kuesioner dan tes membaca 

digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa NHT terbukti sebagai strategi mengajar yang efektif untuk mengajar 

membaca untuk kelas delapan. Efektivitas dipengaruhi oleh siswa tingkat lokus 

kontrol. 

Penelitian lain tentang model pembelajaran Student’s Team Achievement 

Division juga diperkuat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Khan, Gul 

Nazhir (2011) yang dimuat dalam Asian Social Science, Voleme 7, Nomor 12 

dengan judul penelitian Effect of Student’s Team Achievement Division (STAD) on 

Academic Achievement of Students. Penelitian ini menyimpulkan temuan-temuan 

dari studi mengungkapkan bahwa perbedaan antara kelompok dalam jangka kinerja 
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mereka dalam posttest itu tidak signifikan. Hasil yang signifikan bebas mungkin 

karena kurangnya pretest yang digunakan sebagai dasar untuk penugasan acak 

siswa untuk kedua eksperimental dan kelompok kontrol. Demikian pula pada kedua 

kelompok heterogen dalam segala hal yang tidak dikelola. Selain itu rata-rata Skor 

menunjukkan bahwa kelompok eksperimental kalah jumlah kelompok kontrol 

dalam post test mereka. Menurut Borrich (1996), adalah hasil dari pembelajaran 

kooperatif, pembentukan sikap dan nilai-nilai, menyediakan model perilaku sosial 

pro, menyajikan alternatif perspektif dan sudut pandang, membangun identitas yang 

koheren dan terpadu, dan mempromosikan berpikir kritis, penalaran dan pemecahan 

masalah perilaku. Akibatnya, siswa tim divisi prestasi (STAD) pembelajaran harus 

digunakan sebagai teknik instruksional untuk mengajar kimia kelas 12, terlepas dari 

nilai siswa. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) guru sebagai fasilitator 

dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran berpusat pada aktivitas siswa, jadi 

siswa dituntut untuk aktif agar hasil belajar yang dicapai mencapai tujuan 

pembelajaran bisa lebih optimal. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perkembangan teknologi 

produksi, komunikasi, dan transportasi serta pengalaman menggunakannya. 

Standar kompetensi ini mempelajari tentang jenis teknologi produksi, alat-alat 

komunikasi, dan jenis-jenis transportasi serta pengalaman menggunakannya. 

Materi ini menuntut siswa untuk memahami tentang jenis teknologi, komunikasi, 
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dan transportasi, siswa akan merasa bosan apabila materi tersebut hanya disajikan 

dengan metode ceramah tanpa adanya variasi dalam pembelajaran. 

Berdasarkan kajian teori dan kajian empiris yang telah dijelaskan, maka 

peneliti membuat kerangka berpikir dengan bagan penelitian eksperimen 

menggunakan desain penelitian sebagai berikut. 

Bagan 1.1 Kerangka berpikir 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teori, yang dikuatkan dengan kajian empiris, dan 

kerangka berfikir maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: 
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2.4.1 Hipotesis 1 

  = Kelas yang dikenai model pembelajaran Numbered Head Together

efektif terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN Gugus 

Dwarawati Banyumanik Semarang 

  = Kelas yang dikenai model pembelajaran Numbered Head Together

tidak efektif terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN Gugus 

Dwarawati Banyumanik Semarang 

2.4.2 Hipotesis 2 

  = Kelas yang dikenai model pembelajaran Student Team 

Achievement Divisions efektif terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 

IV SDN Gugus Dwarawati Banyumanik Semarang 

  = Kelas yang dikenai model pembelajaran Student Team 

Achievement Divisions tidak efektif terhadap hasil belajar IPS siswa 

kelas IV SDN Gugus Dwarawati Banyumanik Semarang 

2.4.3 Hipotesis 3 

 = Model pembelajaran Numbered Head Together lebih efektif 

daripada model pembelajaran Student Team Achievement Divisions

 = Model pembelajaran Numbered Head Together tidak lebih efektif 

model pembelajaran Student Team Achievement Divisions
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BAB V 

PENUTUP 

5.1Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian keefektifan model pembelajaran Numbered 

Head Together terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN Gugus Dwarawati 

Banyumanik Semarang dan pembahasan yang dipaparkan dan dijelaskan pada bab 

sebelumnya dapat diambil kesimpulan berikut ini. 

Pembelajaran yang menerapkan model NHT efektif pada pembelajaran IPS 

siswa kelas IV SDN Gugus Dwarawati Banyumanik Semarang. Hal ini ditunjukkan 

dengan perolehan uji statistik hipotesis 1 dengan  = 1,99 dan  = 1,64. 

Menunjukkan > , artinya model pembelajaran NHT efektif terhhadaap 

hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN Gugus Dwarawati Banyumanik Semarang. 

Selanjutnya pada pembelajaran yang menerapkan model STAD efektif pada 

pembelajaran IPS siswa kelas IV SDN Gugus Dwarawati Banyumanik Semarang. 

Hal ini ditunjukkan perhitungan perolehan uji statistik hipotesis 2 dengan =

1,78 dan  = 1,64. Menunjukkan > , artinya model pembelajaran 

STAD efektif terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN Gugus Dwarawati 

Banyumanik Semarang. 

Selanjutnya pembelajaran yang menerapkan model NHT lebih efektif 

daripada pembelajaran yang menerapkan model STAD. Hal ini diperkuat dengan 

perolehan uji statistik hipotesis 3 menggunakan uji perbedaan rata-rata diperoleh 
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harga  = 6,057 dan  = 1,67. Harga > . Hal ini menunjukkan 

model pembelajaran NHT lebih efektif digunakan pada pembelajaran IPS siswa 

kelas IV SDN Gugus Dwarawati Banyumanik Semarang. Selain menggunakan uji 

perbedaan rata-rata hasil tes akhir, hal ini diperkuat dengan hasil hitungan uji t gain 

dan uji t N-Gain. Pada uji gain didapatkan harga nilai gain yaitu 6,686 lebih 

besar dibandingkan harga  yaitu 1,67, artinya model pembelajaran pada kelas 

eksperimen lebih efektif daripada kelas kontrol. Sedangkan pada uji t N-Gain 

didapatkan harga yaitu 2,159 lebih besar dibandingkan harga  yaitu 

1,69, artinya model pembelajaran NHT lebih efektif daripada model pembelajaran 

STAD. 

Dengan demikian, pembelajaran menggunakan model NHT efektif terhadap 

hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN Gugus Dwarawati Banyumanik Semarang. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di SDN Gugus Dwarawati Banyumanik 

Semarang, peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Model pembelajaran NHT, diharapkan dapat diterapkan pada mata 

pelajaran lain agar setiap siswa menjadi siap untuk menjawab atau 

mengerjakan soal, dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh, 

siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai, dan terjadi 

interaksi secara intens antarsiswa dalam menjawab soal. 

2. Pada proses pembelajaran yang menerapkan model NHT, diharapkan guru 

dapat berperan sebagai fasilitator dan motivator yang mendorong siswa 
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untuk bekerja sama dengan kelompok guna memecahkan setiap 

permasalahan yang diberikan. 

3. Pada pembelajaran yang menerapkan model NHT, diharapkan guru dapat 

meningkatkan kemampuannya dalam memberikan pembelajaran yang 

menyenangkan dengan menerapkan model NHT dan dapat membuat guru 

menjadi terampil dalam merencanakan dan mempersiapkan pembelajaran 

yang menarik, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. 
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