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ABSTRAK 

 

Aunur Taufiq, Muhammad. 2017. “Eksperimen Model Pembelajaran Kooperatif 
Numbered Heads Together Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 
Mekanika Teknik Kelas X Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 5 Semarang ”. 

Skripsi Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Dr. Bambang Endroyo, M.Pd, S.E, M.T., dan Drs. Sucipto, M.T.  

 Dalam suatu pembelajaran, hasil belajar merupakan suatu hasil yang dicapai 

oleh individu setelah mengalami suatu proses belajar dalam jangka waktu tertentu. 

Hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah penggunaan 

model pembelajaran. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menggunakan model 

pembelajaran Numbered Heads Together pada kegiatan pembelajaran guna 

mengetahui perbedaan hasil belajar pada mata pelajaran Mekanika Teknik kelas X 

TGB SMK Negeri 5 Semarang. 

 Peneitian ini termasuk penelitian kuasi eksperimen yang mana subyek 

penelitian ini adalah siswa kelas X TGB – 1 yang menggunakan model 

pembelajaran NHT sebagai kelas eksperimen dan kelas X TGB – 3 yang 

menggunakan metode pembelajaran ekspositori yang lazim digunakan guru yaitu 

berupa ceramah, tanya jawab, dan latihan-latihan soal sebagai kelas kontrol. 

Penentuan kelas eksperimen dan kelas kontrol, peneliti menggunakan metode acak 

penugasan. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan tes untuk 

variabel hasil belajar. Analisis data untuk uji hipotesis adalah uji t. 

 Hasil penelitian menunjukkan; (1) hasil belajar siswa dapat meningkat, 

dibuktikan dari niai rata-rata Pre Test sebelum siswa diberi perlakuan dibandingkan 

nilai rata-rata Post Test setelah siswa diberi perlakuan denngan uji gain sebesar 0,32 

yang termasuk dalam kategori peningkatan sedang; (2) hasil belajar siswa kelas 

eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran Numbered Heads Together 
lebih tinggi dibandingkan hasil belajar siswa kelas kontrol dengan menggunakan 

model konvensional pada siswa kelas X Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 5 

Semarang Tahun Ajaran 2016/2017. 

  

Kata Kunci: Numbered Heads Together, Hasil Belajar Siswa, Perbedaan Hasil 
Belajar Siswa. 
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BAB 1 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Proses belajar mengajar atau pembelajaran merupakan suatu kegiatan 

melaksanakan kurikulum dalam lembaga pendidikan supaya siswa dapat mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pendidikan pada dasarnya mengantarkan para 

siswa menuju perubahan tingkah laku baik intelektual, moral, maupun sosial 

budaya. Dengan pendidikan diharapkan agar siswa dapat hidup mandiri sebagai 

individu maupun makhluk sosial. Proses pembelajaran itu sendiri menekankan pada 

terjadinya interaksi antara peserta didik, guru, model pembelajaran, kurikulum, 

sarana, dan aspek lingkungan yang terkait untuk mencapai kompetensi 

pembelajaran. Kompetensi akan tercapai dengan maksimal ketika semua komponen 

terpenuhi sesuai dengan fungsinya masing-masing. 

Keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar adalah penggunaan model 

pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu bentuk strategi belajar untuk 

mendorong dan merangsang aktivitassiswa agar lebih semangat dalam proses 

belajar-mengajar. Dengan menggunakan model pembelajaran, siswa lebih tertarik 

untuk mengikuti pelajaran dan mudah memahami materi yang disampaikan oleh 

guru. Cara guru menyajikan bahan pelajaran yang menarik akan membuat siswa 

tertarik untuk belajar, sedangkan model yang tidak sesuai dengan pembelajaran 

akan mempengaruhi hasil belajar siswa menjadi kurang baik. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru mata pelajaran 

Mekanika Teknik di SMK Negeri 5 Semarang yaitu Drs. Joko Dariono (guru mata 
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pelajaran konstruksi bangunan SMK Negeri 5 Semarang), beliau menuturkan 

bahwa model pembelajaran yang sering digunakan pada mata pelajaran Mekanika 

Teknik adalah model konvensional (ceramah), yaitu agar siswa dapat memahami 

semua materi-materi yang ada pada mata pelajaran Mekanika Teknik. Model 

pembelajaran ini kurang sesuai untuk mata pelajaran Mekanika Teknik. 

Penggunaan model ceramah akan melelahkan guru dan menimbulkan kejenuhan 

bagi peserta didik. Peserta didik menjadi bosan, mengantuk, pasif terhadap 

pelajaran, dan aktivitasnya hanya mencatat saja. Dari hasil wawancara yang 

dilakukan di SMK Negeri 5 Semarang, diperoleh informasi mengenai standar 

kelulusan siswa. Pada mata pelajaran Mekanika Teknik standar nilai yang 

ditetapkan adalah 75, sedangkan prosentase ketuntasan minimal dari sekolah 

sebesar 75 %. Dari data hasil wawancara dengan Bapak Drs. Joko Dariono yang 

menunjukkan pada semua kelas X TGB siswa yang tuntas sekitar 74 % dan yang 

belum tuntas sekitar 26 %. Hal ini menunjukkan bahwa para siswa belum 

sepenuhnya memahami materi yang disampaikan oleh guru. 

 Belum tercapainya harapan yaitu ketuntasan belajar secara klasikal diduga 

dikarenakan ada beberapa faktor selain apa yang telah dijelaskan diatas, antara lain 

: (1) tingkat pemahaman siswa yang rendah, (2) siswa kurang serius dalam 

pelaksanaan belajar dikelas, (3) siswa kurang latihan-latihan soal, (4) pembelajaran 

yang dilakukan cenderung monoton yaitu hanya menggunakan metode ceramah, 

belum divariasikan dengan metode lainnya, (5) pelaksanaan pembelajaran 

cenderung kurang melibatkan siswa, (6) media pembelajaran yang digunakan hanya 

berupa papan tulis. Selain itu juga dijelaskan oleh Bapak Drs. Joko bahwa yang 

menyebabkan rata-rata nilai hasil belajar belum maksimal karena siswa dalam 
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kegiatan pembelajaran sering tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru 

dan banyak siswa yang jarang bertanya mengenai materi yang belum paham.  

Sebagai pengajar dan pendidik, guru harus bisa meningkatkan kegiatan 

belajar-mengajar sebagaimana guru harus berinovasi menerapkan model-model 

pembelajaran aktif dan inofatif agar pembelajaran menjadi lebih menarik. Salah 

satunya dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif Numbered Heads 

Together. Model pembelajaran ini didefinisikan sebagai model pembelajaran yang 

melibatkan siswa untuk aktif dalam kegiatan belajar-mengajar. 

Menurut Nurhadi dan Agus (2003: 66) Numbered Heads Together merupakan 

suatu model pembelajaran berkelompok yang setiap anggota kelompoknya 

bertanggung jawab atas tugas kelompoknya, sehingga tidak ada pemisahan antara 

siswa yang satu dan siswa yang lain dalam satu kelompok untuk saling memberi 

dan menerima antara satu dengan yang lainnya, jadi dalam satu kelompok itu 

campur antara siswa yang pemikirannya lebih, sedang dan kurang. Model ini 

melatih siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri dan membuat siswa 

bisa belajar di dalam maupun di luar kelas untuk mendapatkan informasi. Artinya 

siswa dilatih untuk berfikir tentang suatu persoalan dan mereka harus mencari 

sendiri cara menyelesaikannya. Model pembelajaran kooperatif Numbered Heads 

Together diharapkan dapat mewujudkan tujuan pembelajaran agar indikator 

pencapaian kompetensi bisa tercapai dengan maksimal. 

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, dan pengamatan yang penulis 

lakukan di SMK Negeri 5 Semarang, maka penulis menemukan keadaan yang 

terjadi di sana adalah : 
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1) Banyak siswa hanya menjadi pendengar dan malu bertanya serta 

mengungkapkan pendapatnya selama proses pembelajaran berlangsung. 

2) Guru lebih sering menggunakan model ceramah sehingga siswa hanya 

sebagai pendengar. 

3) Siswa cenderung pasif dan tidak tertarik pada materi yang disampaikan 

oleh guru dengan model ceramah.  

4) Model pembelajaran yang digunakan guru khususnya pada mata 

pelajaran Mekanika Teknik belum bervariasi. 

Berdasar pada pemaparan latar belakang serta melihat keadaan yang ada di 

sana, maka penulis berminat untuk melakukan penelitian dan membuat karya ilmiah 

dengan judul: “EKSPERIMEN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

NUMBERED HEADS TOGETHER  TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA 

PADA MATA PELAJARAN MEKANIKA TEKNIK KELAS X TEKNIK 

GAMBAR BANGUNAN SMK NEGERI 5 SEMARANG”. 

1.2 Idenifikasi Masalah 

Identifikasi masalah ditetapkan untuk mengetahui latar belakang 

permasalahan yang terdapat pada proses pembelajaran. Berdasarkan latar belakang 

masalah diatas, identifikasi masalah dalam peneliian meliputi: 

a. Model pembelajaran 

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, didapatkan data mengenai model 

pembelajaran yang digunakan pengajar dalam melaksanakan 

pembelajaran mata pelajaran Mekanika Teknik pada analisis dan menalar 

macam-macam gaya dalam struktur bangunan. Model tersebut adalah 

model pembelajaran ekspositoris yang berarti model pembelajaran yang 
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memusatkan kegiatan belajar mengajar pada guru/ pengajar. Kekurangan 

dari penggunaan model tersebut adalah siswa cenderung pasif atau 

kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini menimbulkan 

tingkat partisipasi siswa rendah dan berdampak pada kemampuan belajar 

siswa yang belum maksimal; 

b. Motivasi belajar, adalah keadaan dimana siswa mempunyai ketertarikan 

terhadap sesuatu, dalam hal ini adalah tertarik untuk mengikuti pelajaran 

mekanika teknik. Siswa yang motivasinya rendah akan nampak dari 

siswa menjadi pasif dan tidak tertarik pada mata pelajaran mekanika 

teknik. Keterlibatan siswa hanya sebatas mencatat, mendengarkan dan 

memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru dalam proses belajar 

mengajar; 

c. Nilai ketuntasan belajar siswa dalam mata pelajaran mekanika teknik 

belum maksimal dan masih jauh di bawah KKM. Hal ini telihat dari rata-

rata nilai ulangan harian siswa yang masih sekitar 75%, sedangkan nilai 

KKM yang ditetapkan sebesar 76.  

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah diterapkan untuk menghindari perkembangan permasalahan 

yang terlalu luas. Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi: 

a. Model pembelajaran Numbered Heads Together, karena model 

pembelajaran ini merupakan model pembelajaran untuk membantu siswa 

mengembangkan keterampilan berfikir dan keterampilan menyelesaikan 

tugas melalui peningkatan motivasi belajar peserta didik dan partisipasi 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. 
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b. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Mekanika Teknik materi analisis 

dan menalar macam-macam gaya dalam struktur kelas X Teknik Gambar  

Bangunan SMK Negeri 5 Semarang. 

1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan masalah  penelitian sebagai berikut: 

a. Apakah hasil belajar siswa (ranah kognitif) yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together pada mata pelajaran 

Mekanika Teknik kelas X Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 5 

Semarang lebih tinggi dibanding KKM? 

b. Apakah ada perbedaan hasil belajar siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together dan hasil belajar 

siswa dengan menggunakan model pembelajaran Ceramah pada mata 

pelajaran Mekanika Teknik kelas X Teknik Gambar Bangunan  SMK 

Negeri 5 Semarang? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan penelitian diatas, maka dapat dirumuskan tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Mengetahui hasil belajar siswa (ranah kognitif) yang menggunakan 

model pembelajaran Numbered Heads Together pada mata pelajaran 

Mekanika Teknik kelas X Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 5 

Semarang. 

b. Menemukan perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran Numbered Heads Together dibandingkan dengan hasil 



7 
 

7 
 

belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran Ceramah pada 

mata pelajaran Mekanika Teknik kelas X Teknik Gambar Bangunan 

SMK Negeri 5 Semarang. 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai 

berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini berguna untuk menambah referensi, literatur, dan 

wawasan tentang metode pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

para pendidik di SMK maupun dilembaga pendidikan yang lainnya untuk 

mangadakan penelitian dan pengembangan yang lebih variatif untuk 

mendapatkan hasil pembelajaran yang maksimal. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi penulis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis 

dan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapat dari bangku 

kuliah serta dapat digunakan untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan Teknik Bangunan di Universitas Negeri Semarang. 

2) Bagi Guru 

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi guru, khususnya 

dalam menciptakan proses pembelajaran yang berorientasi pada 

pendekatan kooperatif, agar guru lebih kreatif dan inovatif dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. 
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3) Bagi Siswa 

Siswa merupakan objek dalam penelitian, sehingga setelah adanya 

penelitian ini semestinya ada perubahan-perubahan dalam diri siswa, 

baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. 

4) Bagi Sekolah 

Sebagai referensi pemberian pemikiran dalam upaya memperbaiki 

proses pembelajaran agar lebih baik dan berkualitas.  
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2.1 Konsep belajar 

Pendapat Slameto, (2010: 2) bahwa belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Sedangkan menurut Hamalik (dalam Hamdani, 2011: 20) 

menyatakan belajar tidak hanya mempelajari mata pelajaran, tetapi juga 

penyusunan, kebiasaan, kesenangan atau minat, penyesuaian sosial, bermacam-

macam keterampilan lain, dan cita-cita.  

Dalam belajar banyak faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar. 

Menurut Slameto, (2010: 54), Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak 

jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern 

dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang 

sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. 

a. Faktor Intern 

Di dalam faktor intern akan dibahas menjadi tiga faktor, yaitu faktor 

jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. 

1) Faktor Jasmaniah 

a) Faktor Kesehatan 
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Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-

bagiannya/ bebas dari penyakit. Kesehatan adalah keadaan atau hal 

yang sehat. Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap belajarnya. 

b) Cacat Tubuh 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang 

sempurna mengenai tubuh/ badan. Cacat dapat berupa buta, setengah 

buta, tuli, setengah tuli, patah kaki, patah tangan, lumpuh dan lain-lain. 

2) Faktor Psikologis 

a) Inteligensi 

Kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan untuk 

menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan 

cepat dan efektif, mengetahui menggunakan konsep-konsep yang 

abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya 

dengan cepat. 

b) Perhatian 

Perhatian menurut Gazali (dalam Slameto, 2010: 54) adalah 

keaktifan jiwa yang dipertinggikan, jiwa itu pun semata-mata 

tertuju kepada suatu obyek (benda/ hal) atau sekumpulan objek. 

Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus 

mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya, jika 

bahan pelajaran tidak menjadi perhatian siswa, maka timbullah 

kebosanan, sehingga ia tidak lagi suka belajar. 
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c) Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. 

d) Bakat 

Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu baru akan 

terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau 

terlatih. 

e) Motif 

Motif erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. 

Didalam menentukan tujuan itu dapat disadari atau tidak, akan 

tetapi untuk mencapai tujuan itu perlu berbuat, sedangkan yang 

menjadi penyebab berbuat adalah motif itu sendiri sebagai daya 

penggerak / pendorongnya. 

f) Kematangan  

Kematangan adalah suatu tingkah/ fase dalam pertumbuhan 

seseorang, di mana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk 

melaksanakan kecakapan baru. 

g) Kesiapan 

Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi response atau bereaksi. 

Kesediaan itu timbul dari dalam diri seseorang dan juga 

berhubungan dengan kematangan, karena kematangan berarti 

kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. 
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3) Faktor Kelelahan 

Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan tetapi dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan 

rohani (bersifat psikis). Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya 

tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Kelelahan 

jasmani terjadi karena kekacauan substansi sisa pembakaran di dalam tubuh, 

sehingga darah tidak/ kurang lancar pada bagian-bagian tertentu. Kelelahan 

rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat 

dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. 

b. Faktor Ekstern 

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar, dapatlah dikelompokkan 

menjadi 3 faktor, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor 

masyarakat. 

1) Faktor Keluarga 

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa: 

cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana 

rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga. 

2) Cara orang tua mendidik 

Cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruhnya terhadap 

belajar anaknya. Hal ini jelas dan dipertegas oleh Sutjipto 

Wirowidjojo dalam (Slameto, 2010: 54) dengan pertanyaannya 

yang menyatakan bahwa: Keluarga adalah lembaga pendidikan 

yang pertama dan utama. Keluarga yang sehat besar artinya untuk 

pendidikan dalam ukuran kecil, tetapi bersifat menentukan untuk 
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pendidikan dalam ukuran besar yaitu pendidikan bangsa, negara 

dan dunia. 

3) Faktor Sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup metode 

mengajar, kurikulum, relasi  guru dengan siswa, relasi siswa dengan 

siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar 

pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah.  

4) Faktor Masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh 

terhadap belajar siswa. Pada uraian berikut ini penulis membahas 

tentang kegiatan siswa dalam masyarakat, dibahas tentang kegiatan 

siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul dan bentuk 

kehidupan masyarakat, yang semuanya mempengaruhi belajar. 

2.2 Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan adalah penyusunan langkah - langkah yang akan dilaksanakan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan disusun berdasarkan 

kebutuhan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan pembuat 

perencanaan. Perencanaan meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, 

bagaimana cara menyelsaikannya, berapa lama waktu yang akan dibutuhkan, serta 

berapa orang yang diperlukan. Namun yang lebih utama adalah perencanaan yang 

dibuat harus bisa dilaksanakan dengan mudah dan tepat sasaran. 

Berkenaan dengan perencanaan, Hamzah (2009: 2) mengemukakan bahwa 

perencanaan adalah kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan model untuk 

mencapai hasil yang diinginkan. Pemilihan, penetapan, dan mengembangkan 
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model ini didasarkan pada kondisi pengajaran yang ada. Hal senada juga di jelaskan 

Abdul Majid, (2009: 17) menjelaskan perencanaan sebagai proses penyusunan 

materi pelajaran, penggunaan media pengajaran, penggunaan pendekatan dan 

model pengajaran, serta penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan 

dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.  

Dari pengertian perencanaan pembelajaran di atas dapat diketahui manfaat 

dari perencanaan pembelajaran antara lain  memberikan kejelasan dalam 

pencapaian kompetensi peserta didik, dan prasyarat yang diperlukan oleh peserta 

didik untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Dengan adanya perencanaan 

pembelajaran yang matang, tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 

2.3 Model Pembelajaran Kooperatif Numbered heads together 

2.3.1 Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan 

lain-lain Joyce (1992 dalam Trianto, 2011: 5). Selanjutnya Joyce (dalam Trianto, 

2011: 5) menyatakan bahwa setiap model pembelajaran mengarahkan kita ke dalam 

mendesain pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga 

tujuan pembelajaran tercapai. 

Model pembelajaran merupakan suatu bentuk stategi belajar yang memiliki 

aspek struktur yang jelas, hal itu di ungkapkan Huda, (2013: 75) bahwa dalam 

model pembelajaran ada lima aspek struktur, antara lain: 
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a) Sintak (Tahap-tahap) model pembelajaran merupakan deskripsi  

implementasi model dilapangan. Ia merupakan rangkaian sistematis 

aktivitas-aktivitas dalam model tersebut. Setiap model memiliki aliran 

tahap yang berbeda. 

b) Sistem Sosial mendeskripsikan peran dan relasi antara guru dan siswa. 

Dalam beberapa model, guru sangat berperan dominan. Dalam sebagian 

model, aktivitas ini lebih dipusatkan pada siswa. 

c) Tugas / Peran Guru mendeskripsikan bagaimana seseorang guru harus 

memandang siswanya dan merespons apa yang dilakukan siswanya. 

Prinsip-prinsip ini merefleksikan aturan-aturan dalam memilih model dan 

menyesuaikan respons instruksional dengan apa yang dilakukan siswa. 

d) Sistem Dukungan mendeskripsikan kondisi-kondisi yang mendukung dan 

seharusnya diciptakan atau dimiliki oleh guru dalam menerapkan model 

pembelajaran tertentu. 

e) Pengaruh Model Pembelajaran merujuk pada efek-efek yang ditimbulkan 

oleh setiap model. Pengaruh ini terbagi menjadi dua yaitu instruksional 

dan pengiring. Pengaruh instruksional merupakan pengaruh langsung dari 

model yang disebabkan oleh konten atau skill yang menjadi dasar 

pelaksanaannya. Pengaruh pengiring merupakan pengaruh yang bersifat 

implisit dalam lingkungan belajar. 

Dari pengertian dan penjelasan mengenai model pembelajaran di atas dapat 

diketahui bahwa model pembelajaran merupakan suatu bentuk strategi belajar 

sebagai cara untuk mendesain suatu pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran 
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berpengaruh terhadap aktivitas pembelajaran, dimana seorang guru harus bisa 

memilih model pembelajaran yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.  

2.3.2 Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

Pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara 

berkelompok untuk bekerja sama saling membantu mengonstruksi konsep dan 

menyelesaikan persoalan, menurut Shoimin, (2014: 45). Selanjutnya Hamdani, 

(2011: 31) mendefinisikan pembelajaran kooperatif (cooperative learning) adalah 

siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil yang saling membantu satu 

sama lain. 

Kemudian Roger (dalam Huda, 2015: 29) mendefinisikan pembelajaran 

kooperatif (cooperative learning) sebagai aktivitas pembelajaran kelompok yang 

diorganisir oleh satu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan 

informasi secara sosial diantara kelompok-kelompok pembelajar yang didalamnya 

setiap pembelajar bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan didorong 

untuk meningkatkan pembelajaran anggota-anggota yang lain. Dalam pembelajaran 

kooperatif, tujuan dibentuknya kelompok tersebut  adalah untuk memberikan 

kesempatan kepada semua siswa untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses 

berfikir dan kegiatan belajar, menurut Trianto (2011: 41).  

Huda (2014: 32) mengemukakan pembelajaran kooperatif mengacu pada 

metode pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling 

membantu dalam belajar. Pembelajaran kooperatif umumnya melibatkan kelompok 

yang terdiri dari 4 siswa dengan kemampuan yang berbeda dan ada pula yang 

menggunakan kelompok dengan ukuran yang berbeda-beda.  
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Berdasarkan dari pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan model pembelajaran 

yang melibatkan siswa dalam kelompok kecil, yang umumnya setiap kelompok 

terdiri dari empat sampai dengan enam siswa secara heterogen untuk mencapai 

suatu tujuan bersama. 

2.3.3 Numbered Heads Together 

Numbered Heads Together merupakan varian dari diskusi kelompok. 

Menurut Slavin (1995) (dalam Huda, 2013: 203), metode yang dikembangkan oleh 

Russ Frank ini cocok untuk memastikan akuntabilitas individu dalam diskusi 

kelompok. Sedangkan menurut Aris Shoimin (2014: 107), Numbered Heads 

Together merupakan salah satu dari strategi pembelajaran kooperatif. Model ini 

dikembangkan oleh Spenser Kagan (1993) dalam Nurhadi dan Agus (2003: 66). 

Model Numbered Heads Together mengacu pada belajar kelompok siswa, masing-

masing anggota memiliki bagian tugas (pertanyaan) dengan nomor yang berbeda-

beda. Langkah-langkah yang dilakukan guru : 

a) Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap siswa dalam setiap kelompok 

mendapat nomor. 

b) Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok 

mengerjakannya. 

c) Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap 

anggota kelompok dapat mengerjakannya/ mengetahui jawabannya 

dengan baik. 
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d) Guru memanggil salah satu nomor siswa dan nomor yang dipanggil 

keluar dari kelompoknya melaporkan atau menjelaskan hasil kerja sama 

mereka. 

e) Tanggapan dengan teman yang lain, kemudian guru menunjukkan 

nomor yang lain. 

f) Kesimpulan. 

Model pembelajaran Numbered Heads Together sangat tepat untuk 

mewujudkan proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan kurikulum sekarang 

yang menekankan guru sebagai motivator dan fasilitator serta siswa dituntut harus 

aktif dalam proses pembelajaran untuk mata pelajaran Mekanika Teknik dengan 

Kompetensi Dasar; Menganalisis gaya batang pada konstruksi rangka sederhana, 

menghitung gaya batang pada konstruksi rangka sederhana.  

Model pembelajaran Numbered Heads Together ini mendorong siswa untuk 

belajar lebih aktif dan lebih bermakna. Artinya siswa dituntut selalu berfikir tentang 

suatu persoalan dan mereka mencari sendiri cara penyelesaiannya. Dengan 

demikian siswa akan lebih terlatih untuk menggunakan keterampilan 

pengetahuannya, sehingga pengetahuan dan pengalaman belajar mereka akan 

tertanam untuk jangka waktu yang cukup lama. 

2.4   KKM 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah kriteria paling rendah untuk 

menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. KKM harus ditetapkan diawal 

tahun ajaran oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata 

pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki 
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karakteristik yang hampir sama. Pertimbangan pendidik atau forum MGMP secara 

akademis menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan KKM. 

Kondisi belajar di SMK N 3 Semarang sudah tergolong baik. Para peserta 

didik bahkan juga kebanyakan mampu melampaui standar batas kriteria ketuntasan 

minimum (KKM) yang mana standar nilai untuk mata pelajaran produktif di jurusan 

teknik konstruksi batu beton ini disamakan dengan KKM sesuai kurikulum 2013 

yaitu 75, sedangkan prosentase ketuntasan minimal ditentukan sekolah sebesar 

75%. 

2.5 Karakteristik Mata Pelajaran Mekanika Teknik 

Mata pelajaran Mekanika Teknik merupakan salah satu mata pelajaran 

produktif pada Jurusan Teknik Bangunan SMK Negeri 5 Semarang. Materi dalam 

mata pelajaran ini tercangkup dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

dan kurukulum 2013. Dalam penelitian ini diambil mata pelajaran Mekanika 

Teknik kelas X dengan kompetensi dasar  dan indikatornya dapat dilihat pada tebel 

2.1 sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Kompetensi dasar Dan Indikator 

 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.5.Menganalisis konstruksi 

balok sederhana (sendi dan 

rol) 

o Pengertian dasar-dasar konstruksi balok 

sederhana  

o Bagian-bagian struktur 

o Bangunan meliputi; dudukan dan 

tumpuan 
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2.6 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan 

tercapai oleh siswa setelah berlangsungnya proses belajar, menurut Oemar Hamalik 

(2015: 73). 

Setiap perilaku belajar akan ditandai dengan ciri-ciri perubahan yang spesifik, 

menurut Oemar Hamalik (2015: 49-50) menyebutkan bahwa belajar sesungguhnya 

memiliki ciri-ciri (karakteristik) tertentu diantaranya adalah: 

a. Belajar berbeda dengan kematangan 

Pertumbuhan adalah saingan utama sebagai pengubah tingkah laku. Bila 

serangkaian tingkah laku matang melalui secara wajar tanpa adanya pengaruh 

dari latihan, maka di katakan bahwa perkembangan itu adalah berkat 

kematangan (maturation) dan bukan karena belajar. 

b. Belajar dibedakan dari perubahan fisik dan mental 

Perubahan tingkah laku juga dapat terjadi, disebabkan oleh terjadinya 

perubahan pada fisik dan mental karena melakukan suatu perbuatan 

berulangkali yang mengakibatkan badan menjadi letih/ lelah. Sakit atau 

kurang gizi juga dapat menyebabkan tingkah laku berubah, atau karena 

mengalami kecelakaan tetapi hal ini tak dapat dinyatakan sebagai hasil 

perubahan belajar. 

c. Ciri belajar yang hasilnya relatif menetap 

4.5.Menghitung konstruksi 

balok sederhana (sendi 

dan rol) 

o Analisis balok statis tentu 
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Hasil belajar dalam bentuk tingkah laku. Belajar berlangsung dalam bentuk 

latihan (practice) dan pengalaman (experience). Tingkah laku yang dihasilkan 

bersifat menetap dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. 

Menurut Benyamin Bloom (dalam Sudjana, 2009:22-23) mengklasifikasikan 

hasil belajar menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotorik. 

a. Ranah Kognitif 

Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari aspek 

pengetahuan, pemahaman, analisis, dan evaluasi. 

b. Ranah Afektif 

Berkenaan dengan sikap yang terdiri dari aspek penilaian, reaksi, organisasi, 

dan internalisasi. 

 

 

c. Ranah Psikomotorik 

Berkenaan dengan hasil belajar ketrampilan, kemampuan bertindak dan 

komunikasi.  

Dalam proses belajar di sekolah saat ini, tipe hasil belajar kognitif lebih 

dominan jika dibandingkan dengan tipe hasil belajar bidang afektif dan 

psikomotorik. Sekalipun demikian tidak berarti bidang afektif dan psikomotorik 

diabaikan, akan tetapi perlu juga dilakukan penilaian. Menurut Sudjana (2009:31) 

mengungkapkan bahwa seseorang yang telah belajar dan berubah tingkat 

kognitifnya sebenarnya dalam kadar tertentu telah berubah pula afektif dan 

psikomotoriknya. 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan hasil belajar 

adalah perubahan yang terjadi pada siswa dengan disadari adanya perubahan berupa 

penguasaan pengetahuaan, sikap, dan ketrampilan setelah siswa mengalami suatu 

proses belajar. Hasil belajar dapat mencerminkan keberhasilan siswa terhadap 

pencapaian tujuan belajar yang telah ditetapkan. 

2.7 Kerangka Berfikir 

Mata Pelajaran Mekanika Teknik ditingkat SMK pada dasarnya bertujuan 

untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang menguasai 

pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai yang dapat digunakan sebagai 

kemampuan untuk memecahkan masalah pribadi atau masalah sosial serta 

kemampuan mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan 

dalam masyarakat sehingga menjadi warga yang baik. 

Sebagai guru yang kreatif, senantiasa harus bisa mencari pendekatan baru 

dengan menerapakan model-model pembelajaran kelas, sehingga tidak terpaku 

pada pembelajaran dengan cara tertentu yang monoton, melainkan memilih model 

yang sesuai dengan karakteristik materi yang diajarkan.  

Dalam pembelajaran  Mekanika Teknik kelas X Teknik Gambar Bangunan 

SMK Negeri 5 Semarang,  kemampuan siswa hanya dibentuk melalui kemampuan 

menghafal konsep-konsep yang telah diberikan kepada guru. Hal ini membuat 

siswa menjadi terbebani dengan segala hafalan materi yang telah disampaikan oleh 

guru sehingga keaktifan belajar siswa menjadi rendah. Model pembelajaran 

kooperatif Numbered Heads Together merupakan salah satu alternatif yang dapat 

diterapakan sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut. 
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Model pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together merupakan model 

pembelajaran untuk melatih siswa memahami materi yang diajarkan oleh guru 

dengan membentuk kelompok dan berdiskusi untuk memecahkan masalah. Tujuan 

dari penggunaan model pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together adalah 

melatih siswa dalam mengemukakan pendapat, mengemukakan pertanyaan, serta 

menjawab pertanyaan yang diajukan oleh temannya dengan baik maupun 

melakukan interaksi dengan temannya dengan bersumber pada materi yang 

diajarkan serta saling memberikan pengetahuan. 

Menurut Trianto (2011: 62-63), dalam mengajukan pertanyaan kepada 

seluruh kelas, guru menggunakan struktur empat fase sebagai sintaks NHT yaitu: 

 

 

a. Fase 1 : Penomoran 

Dalam fase ini guru membagi siswa ke dalam kelompok 3-5 orang dan 

kepada setiap anggota kelompok diberi nomor antara 1 sampai 5. 

b. Fase 2 : Mengajukan Pertanyaan 

Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. Peranyaan dapat 

bervariasi. Pertanyaan dapat amat spesifik dan dalam bentuk kalimat 

tanya. Misalnya, “Berapakah jumah gigi orang dewasa?” Atau berbentuk 

arahan, misalnya “Pastikan setiap orang mengetahui 5 buah ibu kota 

propinsi yang teretak di pulau sumatera.” 

c. Fase 3 : Berfikir Bersama 
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Siswa menyatukan pendapat terhadap jawaban pertanyaan itu dan 

meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban tim. 

d. Fase 4 : Menjawab 

Guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya 

sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba menjawab pertanyaan 

untuk seuruh kelas. 
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Dari uraian di atas maka dibuatlah kerangka berfikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Alur Kerangka Berfikir 

Tindakan Penelitian 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Pre Test Pre Test 

Menerapkan Model 

Pembelajaran 

Kooperatif Numbered 
Heads together 

Menerapkan 

Model 

Pembelajaran 

(Ceramah) 

Penilaian Kognitif, 

Afektif   dan 

Psikomotorik 

Siswa 

Identifikasi Masalah: 

� Pembelajaran masih berpusat pada guru (model ceramah) 

� Aktifitas belajar siswa rendah 

� Nilai rata-rata hasil belajar siswa belum maksimal 

� Siswa memahami materi dengan menghafal saja 

Post Test Post Test 

Hasil Belajar (M1) Hasil Belajar (M2) 

Analisis 

Uji t 

M1 ≠ M2 

M1 ≥ M2 
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2.8 Hipotesis 

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian (Sugiyono, 2014: 64). Berdasarkan latar belakang masalah, landasan 

teori, dan kerangka berfikir maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

“Hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif 

Numbered Heads Together pada mata pelajaran Mekanika Teknik kelas X Teknik 

Gambar Bangunan SMK Negeri 5 Semarang lebih tinggi dibandingkan KKM”. 

“Terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together dibandingkan hasil belajar 

siswa yang menggunakan model pembelajaran ceramah pada mata pelajaran 

Mekanika Teknik kelas X Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 5 Semarang”. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Hasil belajar siswa (ranah kognitif) dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together dapat meningkat, dibuktikan 

dari nilai rata-rata Pre Test sebelum siswa diberi perlakuan dibandingkan nilai rata-

rata Post Test setelah siswa diberi perlakuan (treatment) dengan uji gain sebesar 

0,32 yang termasuk dalam kategori peningkatan sedang.  

Hasil belajar siswa (ranah kogntitif, afektif, dan psikomotorik) pada kelas 

eksperimen berbeda dengan kelas kontrol, dibuktikan dari hasil uji t dengan taraf 

signifikansi 5% dengan hasil perhitungan thitung > ttabel, membuktikan bahwa hasil 

belajar siswa kelas eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif Numbered Heads Together lebih tinggi (signifikan) dibandingkan hasil 

belajar siswa kelas kontrol dengan menggunakan model konvensional (ceramah) 

pada siswa kelas X Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 5 Semarang. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat 

dipaparkan dari penelitian ini : 

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap mata pelajaran Mekanika Teknik pada 

kompetensi dasar Analisis dan Menalar Macam-macam Gaya Dalam Struktur 

Bangunan terhadap siswa kelas X Teknik Gambar Bangunan dengan 

menerapkan model pembelajaran Numbered Heads Together dapat 

meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar siswa oleh karena itu guru 
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dapat memakai model pembelajaran Numbered Heads Together pada mata 

pelajaran Mekanika Teknik untuk mencapai tujuan pembelajaran maksimal. 

2. Guru hendaknya menciptakan suasana belajar didalam kelas yang bervariatif 

agar siswa termotivasi untuk belajar, dan aktif dalam memperdalam ilmu 

pengetahuan. 

3. Bagi pembaca, dapat maemanfaatkan model pembelajaran Numbered Heads 

Together dalam pelaksanaan pembelajaran. Baik dalam mata pelajaran 

Mekanika Teknik maupun mata pelajaran lain yang sekiranya sesuai dengan 

model pembelajaran tersebut. 
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