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ABSTRAK  

Sekar Andini, Jessica. 2017. “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui 

Model Numbered Head Together Bermedia Powerpoint  Pada Kelas IV 

SD Negeri Purwoyoso 01 Kota Semarang”. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Dr. Eko Purwanti, M.Pd. 294 halaman. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS 

dengan model Numbered Heads Together melalui media powerpoint di kelas IV 

SD Negeri Purwoyoso 01 Kota Semarang. Penelitian tindakan kelas ini terdiri atas 

empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi yang 

dilaksanakan dalam tiga siklus dan setiap siklusnya terdiri dari satu pertemuan. 

Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri Purwoyoso 01 Kota 

Semarang. Pengumpulan data menggunakan teknik tes dan nontes. Teknik analisis 

data terdiri atas data kuantitatif dan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan 

keterampilan guru siklus I memperoleh skor 26 kategori baik, siklus II 

memperoleh skor 36 kategori baik, dan siklus III memperoleh skor 39 dengan 

kategori sangat baik. Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh skor 15,55 dengan 

kategori cukup, pada siklus II menjadi 24,21 dengan kategori baik, dan pada 

siklus III menjadi 26,32 dengan kategori sangat baik. Hasil belajar siswa siklus I 

memperoleh persentase ketuntasan klasikal sebesar 51,8% dan pada siklus II 

menjadi 74,1%, dan pada siklus III menjadi 92,6%. Simpulan dai penelitian ini 

adalah model Numbered Heads Together melalui media powerpoint dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di kelas IV SD Negeri Purwoyoso 01 

Kota Semarang. 

 

Kata kunci: kualitas pembelajaran IPS; Numbered Heads Together; powerpoint 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kualitas pembelajaran adalah tingkat pencapaian tujuan 

pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran yang di dalamnya dipengaruhi 

oleh berbagai faktor yaitu kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran, dimana pencapaian tujuan pembelajaran berupa peningkatan 

aktivitas siswa,  lalu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat 

dilihat dari peningkatan hasil belajar dalam proses pembelajaran. 

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya untuk berkembangnya 

potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta 

bertanggungjawab (UU Sisdiknas, pasal 3). 

Berdasarkan Standar Isi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 

(BSNP, 2006:159), mata pelajaran IPS mengkaji seperangkat peristiwa, 

fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Melalui 

mata pelajaran IPS, siswa diarahkan untuk dapat menjadi warga negara 
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Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia 

yang cinta damai. Oleh karena itu mata pelajaran IPS dirancang untuk 

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis 

terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan 

bermasyarakat yang dinamis. 

Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi, mata 

pelajaran IPS bertujuan agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut 

(1)Mengenal  konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan  

masyarakat dan lingkungannya (2) Memiliki kemampuan dasar untuk 

berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,  inkuiri, memecahkan masalah, 

dan keterampilan dalam kehidupan sosial (3)Memiliki komitmen dan 

kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan  (4) Memiliki 

kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. Menurut 

Zuraik dalam Susanto (2013: 137-138) hakikat IPS adalah harapan untuk 

mampu membina suatu masyarakat yang baik dimana para anggotanya 

benar – benar berkembang sebagai insan sosial yang rasional dan penuh 

tanggung jawab, sehingga oleh karenanya diciptakan nilai – nilai. Hakikat 

IPS di sekolah dasar memberikan pengetahuan dasar dan keterampilan 

sebagai media pelatihan bagi siswa sebagai warga negara sedini mungkin. 

Karena pendidikan IPS tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan semata, 

tetapi harus berorientasi pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, 

sikap, dan kecakapan – kecakapan dasar siswa yang berpijak pada 
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kenyataan kehidupan sosial kemasyarakatan sehari – hari dan memenuhi 

kebutuhan bagi kehidupan sosial siswa di masyarakat. 

Menurut Banks (1985: 3) pendidikan IPS atau yang dia sebut social 

studies, merupakan bagian dari kurikulum di sekolah yang bertujuan untuk 

membantu mendewasakan siswa supaya dapat mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai- nilai dalam rangka 

berpartisipasi di dalam masyarakat, negara, bahkan di dunia. Begitu 

pentingnya pendidikan IPS diterapkan di sekolah- sekolah, mulai dari 

tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi, terutama di sekolah dasar dan 

menengah. 

Pendidikan IPS menurut Fraenkel (1980: 34) dapat membantu para 

siswa menjadi lebih mampu mengetahui tentang diri mereka dan dunia 

dimana mereka hidup. Mereka akan lebih mampu menggambarkan 

kesimpulan yang diperlukan tentang hidup dan kehidupan, lebih berperan 

serta atau apresiatif terhadap kompleksitas atau kerumitan menjadi 

manusia dan masyarakat serta budaya yang mereka ciptakan, lebih 

mengetahui perbedaan gagasan sikap, nilai, dan cara berpikir, dalam 

menjaga dan mengerjakannya, dalam sedikit teori tentang itu semua adalah 

ilmu pengetahuan sosial.  

Berdasarkan Naskah Akademik Kajian Kebijakan Kurikulum Mata 

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (2007) ditemukan beberapa 

permasalahan di lapangan yaitu sosialisasi KTSP pelajaran IPS yang 

belum merata, Guru masih berorientasi dengan buku teks, tidak mengacu 
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pada dokumen kurikulum, ketidakjelasan urutan materi, materi dan alokasi 

waktu yang disediakan kurang proporsional, Kecenderungan pemahaman 

tentang mata pelajaran IPS yang cenderung hafalan, penilaian guru yang 

masih konvensional yakni dengan tes tertulis, dan sarana pembelajaran 

yang masih minim. 

Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang menjadi faktor 

pendukung dan memperkuat keinginan peneliti untuk mencari solusi guna 

meningkatkan prestasi belajar siswa dengan pendekatan Numbered Head 

Together. Hasil penelitian Dina Rahayu (2012) berjudul Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model Numbered Head Together 

(NHT) berbasis compact disk (CD) Interaksi Pada Siswa Kelas IV SDN 

Karanganyar 02 Kota Semarang. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran IPS dengan penerapan model Numbered Head Together 

dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Depdiknas (2007) menunjukkan 

masih banyak permasalahan pelaksanaan standar isi mata pelajaran IPS. 

Ada suatu kecenderungan salah pemahaman yang menyatakan pelajaran 

IPS adalah pelajaran yang cenderung  hafalan, pemahaman ini berakibat 

pada pembelajaran yang lebih menekankan pada verbalisme. Guru dalam 

menerapkan model pembelajaran lebih menekankan pada aktivitas guru, 

sehingga model pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam mata 

pelajaran IPS berjalan satu arah dan kurang melibatkan siswa dalam 

pembelajaran. Selain itu, pem-belajaran yang dilakukan guru kurang 
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kreatif, lebih banyak menekankan metode ceramah dan kurang 

mengoptimalkan media pembelajaran sehingga siswa kurang aktif dalam 

mengikuti proses pembelajaran, bahkan siswa cenderung pasif. Siswa 

hanya diam, mendengarkan, dan mudah bosan dalam pembelajaran (Kajian 

Kebijakan Kurikulum IPS, 2007:6).  

Penelitian tersebut merupakan hasil penelitian secara umum yang 

menggambarkan kondisi kegiatan pembelajaran IPS. Dalam lingkup yang 

sempit, permasalahan memahami pelajaran IPS juga terjadi di SD Negeri 

Purwoyoso 01. Peneliti melakukan refleksi melalui data observasi, 

wawancara, catatan lapangan, dan data dokumen sehingga ditemukan 

masalah terhadap pelajaran IPS yang masih rendah di SD Negeri 

Purwoyoso 01. Hal ini didukung dengan ditemukannya beberapa masalah 

dalam hasil observasi dan catatan lapangan terhadap kegiatan 

pembelajaran IPS menunjukkan bahwa siswa belum dapat memahami 

pelajaran IPS dengan baik. Dari jumlah 27 siswa, hanya 5 siswa yang 

dapat memahami pelajaran IPS dengan baik dan 22 siswa tidak dapat 

memahami pelajaran IPS dengan baik. Peneliti menemukan ada beberapa 

kendala atau masalah yaitu guru belum menggunakan media konkret 

dalam pembelajaran IPS. Kalaupun menggunakan media, guru tidak 

menggunakan media yang tepat sesuai materi pembelajaran. Guru hanya 

menggunakan media papan tulis. Hal tersebut mengakibatkan siswa tidak 

dapat mendeskripsikan benda yang dipikirkannya dalam bentuk tulisan. 

Siswa hanya membayangkan benda atau objek dalam bentuk abstrak. 
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Pembelajaran terlihat monoton karena guru lebih banyak menggunakan 

metode ceramah sehingga siswa kurang tertarik pada pembelajaran yang 

disampaikan. Guru belum menggunakan pembelajaran aktif dan kurang 

mampu mengkondisikan kelas sehingga masih ada siswa yang berbicara 

dengan teman sebangku dan terlihat sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Hal 

ini didukung oleh hasil wawancara guru SD kelas IV SD Negeri 

Purwoyoso 01 bahwa hasil pembelajaran IPS belum menampakkan hasil 

yang maksimal dan siswa kurang memperhatikan dengan apa yang telah 

dijelaskan guru.  

Permasalahan tersebut juga didukung oleh data kuantitatif yang 

diperoleh peneliti berupa data dokumen. Data hasil penilaian unjuk kerja 

pelajaran IPS siswa kelas IV SD Negeri Purwoyoso 01 menunjukkan 

kualitas pembelajaran IPS yang rendah. Berdasarkan data dokumen 

penilaian unjuk kerja hasil pembelajaran IPS siswa semester ganjil tahun 

pelajaran 2015/2016, menunjukkan bahwa sebagian besar siswa dalam 

pembelajaran IPS belum mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 68. Siswa yang mendapat nilai di 

atas KKM ada 5 siswa dari 27 siswa . Ini berarti bahwa ada 81,5% dari 

jumlah seluruh siswa belum mencapai KKM.  Rata-rata kelas 55,53 

dengan nilai terendah 40 dan nilai tertinggi 83,3. 

Permasalahan mengenai pendidikan IPS yang masih belum optimal 

tersebut merupakan masalah yang sangat penting dan mendesak, sehingga 

perlu dicari alternatif pemecahan masalah untuk memperbaiki dan 
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meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di SD Negeri Purwoyoso 01. 

Peneliti  berinisiatif menetapkan alternatif tindakan dengan menerapkan 

model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif dapat 

diartikan  jika rangkaian kegiatan belajar siswa dalam kelompok tertentu 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan (Sanjaya, 2006: 

239). Dalam model pembelajaran kooperatif diterapkan model  belajar 

dengan sejumlah siswa sebagai anggota kecil yang tingkat kemampuannya 

berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap anggota 

kelompok harus saling bekerjasama dan saling membantu untuk 

memahami materi pelajaran. Dalam pembelajaran ini, belajar dikatakan 

belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belom menguasai 

bahan pelajaran (Hamdani, 2011: 30).  

Model pembelajaran kooperatif sangat cocok diterapkan  pada mata 

pelajaran IPS, karena materi yang disampaikan pada mata pelajaran IPS 

merupakan materi yang berkaitan dengan kehidupan sosial siswa. Dengan 

pelajaran IPS melalui pendekatan saintifik maka siswa dapat membangun 

materi yang telah mereka miliki dengan mengkaitkannya dengan 

kehidupan siswa dan dapat menemukan materi pelajaran IPS melalui 

bertanya, dengan masyarakat belajar yakni dengan bekerjasama, 

berdiskusi, mengembangkan keterampilan sosial  dengan temannya, 

merefleksi materi yang mereka pelajari, serta mendapat penilaian sesuai 

dengan apa yang mereka kerjakan. Selain itu dalam masyarakat belajar 

siswa dapat mengadakan hubungan timbal balik dengan siswa lainnya 
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sehingga secara tidak langsung siswa masuk dalam pembelajaran IPS 

mereka dapat belajar bersosialisasi dengan lingkungan maupun dengan 

teman. 

Salah satu model pembelajaran kooperatif yang dapat mengatasi 

masalah tersebut adalah dengan menerapkan model pembelajaran 

Numbered Heads Together bermedia powerpoint dalam peningkatan hasil 

belajar IPS pada kelas IV SD Negeri Purwoyoso 01. Dengan menerapkan 

model pembelajaran Numbered Heads Together bermedia powerpoint 

dalam peningkatan hasil belajar IPS maka guru dapat dengan mudah 

menyampaikan materi pelajaran karena pendekatan ini mampu menyajikan 

pembelajaran IPS secara utuh dalam situasi nyata atau otentik. Kegiatan 

pengkonstruksian pengetahuan siswa berdasarkan pengalaman atau 

pengamatan lingkungan sekitar akan mampu menjadikan pembelajaran 

menjadi lebih bermakna, menarik, dan menyenangkan bagi siswa. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 

merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan pada 

struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa 

dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik. Tipe ini 

dikembangkan oleh Kagan (Ibrahim, 2000: 28) dengan melibatkan para 

siswa dalam menelaah bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran dan 

mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. 

Menurut Suhermi (2004: 43) menyatakan bahwa Numbered Heads 

Together adalah model yang dikembangkan untuk melibatkan lebih 



9 
 

 
 

banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran 

dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut.  

Menggunakan model pembelajaran kooperatif model Numbered 

Head Together memiliki beberapa kelebihan, seperti yang diungkapkan 

oleh Krismanto (2003: 63) bahwa Numbered Heads Together memiliki 

beberapa kelebihan yaitu (1) melatih siswa untuk dapat bekerjasama dan 

menghargai pendapat orang lain, (2) melatih siswa untuk bisa menjadi 

tutor sebaya, (3) memupuk rasa kebersamaan, (4) membuat siswa menjadi 

terbiasa menjadi terbiasa dengan perbedaan. 

Dalam menggunakan model pembelajaran Numbered Heads 

Together terdapat beberapa kelemahan yang harus diwaspadai, hal ini 

dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam 

pembelajaran, adapun kelemahan- kelemahan tersebut menurut Krismanto 

(2003: 65) adalah: (1) siswa yang sudah terbiasa dengan cara konvensional 

akan sedikit kewalahan, (2) guru harus bisa memfasilitasi siswa, (3) tidak 

semua mendapat giliran. 

Menurut Kagan (Nurhadi, 2004: 66) langkah-langkah model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together adalah: (1) 

penomoran (numbering), guru membagi para siswa menjadi beberapa 

kelompok atau tim yang beranggotakan 4 hingga 6 siswa dan memberi 

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

pengajuan pertanyaan (questioning), guru mengajukan suatu pertanyaan 

kepada siswa, (3) berfikir bersama (head together), para siswa berfikir 
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bersama untuk menggambarkan dan meyakinkan bahwa tiap orang 

mengetahui jawaban tersebut, (4) pemberian jawaban (answering), guru 

menyebut satu nomor dan para siswa dari tiap kelompok dengan nomor 

sama mengangkat tangan dan menyiapkan jawaban untuk seluruh kelas. 

Penerapan model Numbered Heads Together dalam kegiatan 

pembelajaran akan menjadi lebih optimal dan lebih efektif apabila 

didukung dengan menggunakan media pembelajaran. Dan menurut 

Suyatno (Yusuf dan Auliya, 2009: 9) suatu pembelajaran akan jadi 

menarik jika mempunyai unsur motivasi dan menggelitik siswa untuk terus 

diikuti. Pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran yang 

cocok dengan suasana yang terjadi dalam diri siswa. Belajar sangat 

memerlukan motivasi agar hasilnya menjadi optimal. Semakin terdapat 

motivasi yang diberikan, semakin berhasil pula pelajaran yang diberikan. 

Media pembelajaran merupakan alat yang bisa merangsang siswa 

untuk terjadinya proses belajar. Sanjaya (2008) menyatakan bahwa media 

pembelajaran meliputi perangkat keras yang dapat mengantarkan pesan 

dan perangkat lunak yang mengandung pesan. Selain itu, dalam kegiatan 

pembelajaran agar siswa dapat lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran, maka peneliti juga berinisiatif memadukan pendekatan 

kooperatif dengan media berupa powerpoint. Karena dengan penggunaan 

media itu sendiri pembelajaran akan menjadi lebih optimal. Media 

powerpoint memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menyajikan 

sebuah materi presentasi, dan sudah banyak digunakan dalam dunia 
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pendidikan. Selain itu, penggunaan media ini di kalangan pamong belajar 

sendiri masih menjadi sebuah hal yang menarik perhatian. 

Menurut Daryanto (2013: 163) Microsoft powerpoint merupakan 

program berbasis multimedia, yang dirancang khusus untuk 

menyampaikan presentasi, baik yang diselenggarakan oleh perusahaan, 

pemerintah, pendidikan, maupun perorangan, dengan berbagai fitur menu 

yang mampu menjadikannya sebagai media komunikasi yang menarik. 

Media powerpoint sangat cocok digunakan dalam pelajaran IPS 

karena media powerpoint merupakan bentuk media yang akan sangat 

berdampak pada tujuan  pembelajaran yang menekankan pengenalan 

visual dan prinsip konsep bahan ajar yang diberikan oleh tenaga 

pendidiknya. Dengan penerapan pendekatan kontekstual berbasis 

powerpoint ini, maka peneliti yakin bahwa guru dapat membuat semua 

siswa menjadi aktif dalam pembelajaran sehingga kualitas pembelajaran 

IPS siswa kelas IV SD Negeri Purwoyoso 01 Kota Semarang dapat lebih 

meningkat dan menghasilkan hasil belajar yang optimal. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti akan 

mengkaji dengan melakukan penelitian tidakan kelas guna memperbaiki 

kualitas pembelajaran dan pendidikan, maka peneliti menentukan judul 

“Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model Numbered 

Heads Together Bermedia Powerpoint pada Kelas IV SD Negeri 

Purwoyoso 01 Kota Semarang”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka 

peneliti dapat mengetahui penyebab kurang berhasilnya proses 

pembelajaran  pendidikan IPS. Oleh karena itu, fokus perumusan masalah 

yang akan peneliti kemukakan adalah: Bagaimana cara meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPS pada siswa Kelas IV SD Negeri Purwoyoso 01 

Semarang ? 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah cara meningkatkan keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Numbered Head 

Together dengan media powerpoint pada guru kelas IV SD Negeri 

Purwoyoso 01? 

2) Bagaimanakah cara meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

IPS melalui model pembelajaran Numbered Head Together dengan 

media powerpoint pada siswa kelas IV SD Negeri Purwoyoso 01? 

3) Bagaimanakah cara meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Numbered Head 

Together dengan media powerpoint pada siswa kelas IV SD Negeri 

Puwoyoso 01? 
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1.3 Pemecahan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah tersebut, 

maka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS kelas IV SD Negeri 

Purwoyoso 01 Kota Semarang akan dilaksanakan penelitian tindakan kelas 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif Numbered Head 

Together bermedia powerpoint, adapun langkah- langkah tindakan tersebut 

adalah: 

1. Guru melakukan kegiatan pra pembelajaran 

2. Guru melakukan apersepsi 

3. Guru menampilkan powerpoint berupa tayangan slide tentang 

koperasi 

4. Guru menyampaikan materi yang akan disampaikan 

5. Guru bertanya kepada siswa tentang tayangan audiovisual untuk 

mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa 

6. Siswa berhitung 1 sampai dengan 6 sesuai urutan bangku secara 

melingkar 

7. Guru membagi kelas menjadi kelompok heterogen sesuai urutan 

bangku yang telah disebutkan siswa. Tiap kelompok terdiri dari 5 

sampai 6 orang siswa 

8. Siswa duduk sesuai dengan kelompoknya 

9. Masing- masing kelompok menentukan nama dan nomor urut pilihan 

guru 
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10. Guru membagikan hiasan kepala sesuai nama dan nomor pada tiap 

kelompok 

11. Guru menampilkan powerpoint yang akan digunakan untuk diskusi 

berkelompok 

12. Guru membagikan lembar kerja pada tiap kelompok 

13. Guru menjelaskan bagaimana cara dan peraturan diskusi serta 

permainan 

14. Guru menginstruksi siswa untuk bekerjasama dalam kelompok  

15. Guru bertanya mengenai hasil diskusi kelompok dengan menyebutkan 

nama kelompok dan nomor urut kepala siswa secara acak 

16. Guru mengadakan permainan dengan memberikan pertanyaan yang 

belum diketahui siswa, dan menunjuk siswa bernomor kepala sama 

dari kelompok yang berbeda secara acak untuk berlomba 

menjawabnya 

17. Guru menghitung skor yang diperoleh masing- masing kelompok 

18. Guru memberikan penghargaan pada kelompok yang mendapat nilai 

tertinggi 

19. Guru memberikan penguatan 

20. Guru bersama dengan siswa membuat kesimpulan 

21. Guru memberikan evaluasi pembelajaran 

22. Guru bersama siswa melakukan refleksi 

23. Guru menutup pelajaran 
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1.4  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan umum penelitian ini dilaksanakan adalah untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa Kelas IV SD Negeri 

Purwoyoso 01 Kota Semarang melalui model Numbered Head Together 

dengan powerpoint. 

Adapun tujuan khusus penelitian ini dilaksanakan adalah: 

1) Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru kelas IV SD Negeri 

Purwoyoso 01 dalam pembelajaran IPS melalui model kooperatif 

Numbered Head Together bermedia powerpoint. 

2) Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa kelas IV SD Negeri 

Puwoyoso 01 dalam pembelajaran IPS melalui model kooperatif 

Numbered Head Together bermedia powerpoint. 

3) Meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Purwoyoso 01 

dalam pembelajaran IPS melalui model kooperatif Numbered Head 

Together bermedia powerpoint. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis 

dan praktis, dari kedua manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, pendekatan model Numbered Head Together 

bermedia powerpoint mampu meningkatkan kualitas pembelajaran 
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sehingga dapat menjadi pendukung teori untuk kegiatan penelitian- 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembelajaran IPS. Selain itu, 

dapat menambah hasanah bagi dunia pendidikan. Hasil penelitian tindakan 

kelas ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi pada umumnya. Diharapkan mampu menjadi 

landasan dalam pembelajaran IPS, supaya kualitas pembelajaran IPS dapat 

berkembang. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi 

untuk penelitian-penelitian berikutnya. Dapat memberi wawasan kepada 

guru bagaimana cara mengajar pembelajaran IPS yang lebih baik, efektif, 

dan efisien. 

1.5.2  Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah. 

1) Bagi Guru 

Penerapan model pembelajaran kooperatif model Numbered Heads 

Together bermedia powerpoint di SD Negeri Purwoyoso 01 mendorong 

agar guru mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru tentang 

pembelajaran kooperatif, meningkatkan keterampilan guru dalam 

mengajar serta mampu menciptakan kegiatan belajar yang kreatif,  

menarik, dan menyenangkan. 

2) Bagi Siswa 

Guru yang menerapkan model pembelajaran Numbered Heads 

Together bermedia powerpoint siswa dituntut untuk meningkatkan 

pengetahuan serta pemahaman terhadap pelajaran IPS dan aktivitas siswa 
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dalam pembelajaran IPS secara utuh, menyenangkan, dan bermakna. 

Selain itu, kreativitas dan kemampuan berpikir siswa dapat berkembang 

secara optimal sehingga hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

pembelajaran IPS meningkat. Siswa akan semangat dalam mengikuti 

pembelajaran di sekolah terutama IPS. 

3) Bagi Sekolah 

Penerapan model pembelajaran Numbered Heads Together 

bermedia powerpoint dapat menambah pengetahuan, pengalaman bagi 

guru-guru di SD Negeri Purwoyoso 01 Kota Semarang sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan memaksimalkan kinerja guru di 

sekolah dasar yang bersangkutan serta dapat memberikan kontribusi yang 

lebih baik dalam perbaikan pembelajaran dan mutu sekolah dapat 

meningkat. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

Pada kajian teori membahas mengenai teori-teori yang mendasari dan 

mendukung penelitian ini yang meliputi : hakikat belajar, hakikat pembelajaran 

yang meliputi pengertian pembelajaran dan faktor- faktor yang mempengaruhi 

belajar, kualitas pembelajaran seperti keterampilan guru; aktivitas siswa; dan hasil 

belajar, teori belajar, hakikat IPS yang meliputi pengertian IPS; tujuan 

pembelajaran IPS; pembelajaran IPS di SD , model pembelajaran yang 

didalamnya ada hakekat model pembelajaran Numbered Head Together, media 

powerpoint dalam pembelajaran, dan pendekatan saintifik. 

 

2.1.1 Hakikat Belajar 

Pengertian belajar menurut Slameto (2003:2) 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. Menurut 

Hamdani (2011:21) belajar merupakan perubahan tingkah laku atau 

penampilan, dengan serangkaian kegiatan. Menurut kamus bahasa 

Indonesia belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, 

berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh 
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pengalaman. Sedangkan pengertian belajar oleh para ahli antara lain 

sebagai berikut: 

1) Gagne dalam Anitah (2008:13) belajar adalah suatu proses dimana 

suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. 

2) Slavin dalam Anni dan Rifai (2009:82) belajar merupakan perubahan 

individu yang disebabkan oleh pengalaman. 

3) Travers dalam Suprijono (2009:2) belajar adalah proses menghasilkan 

penyesuaian tingkah laku. 

4) Morgan dalam Suprijono (2009:3) belajar adalah perubahan perilaku 

yang bersifat permanen sebagai  hasil dari pengalaman. 

5) Robbins dalam Trianto (2009:15) belajar adalah sebagai proses 

menciptakan hubungan antara sesuatu (pengetahuan) yang sudah 

dipahami dan sesuatu (pengetahuan) yang baru.  

6) Spears dalam Hamdani (2011:20) belajar adalah mengamati, 

membaca, berinisiasi, mencoba sesuatu sendiri, mendengarkan, 

mengikuti petunjuk. 

Prinsip-prinsip belajar menurut Suprijono(2009:4) adalah berikut ini. 

1) Perubahan perilaku 

Prinsip belajar adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku 

sebagai hasil belajar memiliki ciri-ciri antara lain: sebagai hasil tindakan 

rasional instrumental yaitu perubahan yang disadari, kontinu atau 

berkesinambungan dengan perilaku lainnya, fungsional atau bermanfaat 

sebagai bekal hidup, positif atau berakumulasi, aktif atau sebagai usaha 
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yang direncsiswaan dan dilakukan; permanen atau tetap; bertujuan dan 

terarah, dan mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan. 

2) Belajar merupakan proses  

Belajar terjadi karena didorong kebutuhan dan tujuan yang ingin 

dicapai. Belajar adalah proses sistemik yang dinamis, konstruktif, dan 

organik. 

3) Belajar merupakan bentuk pengalaman 

Pengalaman pada dasarnya adalah hasil dari interaksi antara siswa 

dengan lingkungannya. 

Menurut Hamdani (2011:22) prinsip-prinsip belajar dalam 

pembelajaran adalah kesiapan belajar, perhatian, motivasi, keaktifan siswa, 

mengalami sendiri, pengulangan, materi pelajaran yang menantang, 

balikan dan penguatan, perbedaan individual.  

Simpulan dari berbagai pendapat diatas bahwa belajar merupakan 

proses perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh adanya pengalaman 

yang didapatkan dari kegiatan fisik dan mental yang berupa kegiatan 

membaca, mengamati, mendengarkan, mengikuti petunjuk dan sebagainya 

secara aktif yang merupakan hasil interaksi antara siswa dengan 

lingkungannya karena di dorong oleh adanya tujuan yang ingin dicapai. 
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2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran 

Menurut Trianto (2009:17) pembelajaran merupakan interaksi dua 

arah dari seorang guru dan siswa, di mana antara keduanya terjadi 

komunikasi (transfer) yang intens dan terarah menuju pada suatu target 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Sugandi (2006:9) 

pembelajaran merupakan suatu kumpulan proses yang bersifat individual, 

yang merubah stimuli dari lingkungan seseorang ke dalam sejumlah 

informasi, yang selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil belajar 

dalam bentuk ingatan jangka panjang. Menurut Siregar dan Nara (2010:13) 

Pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk 

mendukung proses belajar siswa dengan memperhitungkan kejadian-

kejadian ekstrim yang berperanan terhadap rangkaian kejadian-kejadian 

intern yang berlangsung dan dialami siswa.  Istilah pembelajaran 

berhubungan erat dengan pengertian belajar dan mengajar. Belajar, 

mengajar dan pembelajaran terjadi bersama-sama. Sedangkan pengertian 

pembelajaran menurut beberapa ahli antara lain : 

1) Briggs dalam Anni dan Rifai (2009:191) pembelajaran adalah 

seperangkat peristiwa (event) yang mempengaruhi siswa sedemikian 

rupa sehingga siswa itu memperoleh kemudahan. 

2) Gagne dan Briggs dalam Djamarah (2010:325) pembelajaran adalah 

suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa 

didik, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun 
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sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya 

proses belajar siswa didik yang bersifat internal. 

3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 pasal 1 ayat 20 Tentang 

Sisdiknas pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Menurut Sanjaya (2008:79) dalam pembelajaran (instruction) guru 

lebih banyak berperan sebagai fasilitator, memanage berbagai sumber dan 

fasilitas untuk dipelajari siswa. Terdapat beberapa karakteristik penting 

dari istilah pembelajaran, antara lain : 

1) Pembelajaran berarti membelajarkan siswa 

Dalam konteks pembelajaran, tujuan utama mengajar adalah 

membelajarkan siswa. Oleh sebab itu, kriteria keberhasilan proses 

pembelajaran tidak diukur dari sejauh mana siswa telah menguasai mater 

pelajaran saja, melainkan dilihat dari sejauh mana siswa telah melakukan 

proses belajar. Sehingga guru bukan berperan sebagai sumber belajar, 

tetapi guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator. Siswa tidak 

dianggap sebagai objek belajar melainkan siswa dianggap sebagai subjek 

belajar yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan yang dimilikinya. 

2) Proses pembelajaran berlangsung di mana saja 

Proses pembelajaran dapat berlangsung di mana saja bukan hanya 

di kelas saja. Siswa dapat memanfaatkan berbagai tempat belajar sesuai 

dengan kebutuhan dan sifat materi pembelajaran. Dengan tempat yang 
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sesuai diharapkan siswa mampu lebih memahami materi yang dipelajari 

secara nyata bukan hanya pengertian yang secara hafalan saja. 

3) Pembelajaran berorientasi pada pencapaian tujuan 

Tujuan pembelajaran bukanlah penguasaan materi pelajaran saja 

melainkan proses untuk mengubah tingkah laku siswa sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai. Bisa juga disebut dengan sejauh mana materi 

pelajaran yang dikuasai siswa dapat membentuk pola perilaku siswa itu 

sendiri. 

Pendapat dari berbagai ahli diatas dapat disumpulkan bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa dengan guru dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar yang terarah bisa di kelas ataupun di 

luar kelas disesuaikan dengan materi ataupun bahan ajar yang dipelajari 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dengan 

menjadikan siswa sebagai subjek belajar. 

2.1.2.2 Faktor- faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Menurut Susanto (2013: 54) untuk dapat mewujudkan suatu 

pembelajaran yang efektif, maka perlu diperhatikan beberapa aspek, 

diantaranya : (1) guru harus membuat persiapan mengajar yang sistematis, 

(2) proses belajar mengajar (pembelajaran) harus berkualitas tinggi yang 

ditunjukkan dengan adanya penyampaian materi oleh guru secara 

sistematis, dan menggunakan berbagai variasi di dalam penyampaian, baik 

itu media, metode, suara, maupun gerak, (3) waktu selama proses belajar 

mengajar berlangsung digunakan secara efektif, (4) motivasi mengajar 
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guru dan motivatisi belajar siswa cukup tinggi, (5) hubungan interaktif 

antara guru dan siswa dalam kelas bagus sehingga terjadi kesulitan belajar 

dapat segera diatasi. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah ( 2011: 235 ) kesulitan belajar 

adalah suatu kondisi di mana anak didik tidak dapat belajar secara wajar, 

disebabkan adanya ancaman, hambatan ataupun gangguan dalam belajar. 

Menurutnya faktor – faktor anak didik meliputi gangguan atau 

kekurangmampuan psiko-fisik anak didik, yakni berikut ini: 

1. Yang bersifat kognitif (ranah cipta), antara lain seperti rendahnya 

kapasitas intelektual/ intelegensi anak didik, 

2. Yang bersifat afektif ( ranah rasa ), antara lainseperti labilnya emosi 

dan sikap, 

3. Yang bersifat psikomotor ( ranah karsa ), antara lain seperti ter-

ganggunya alat – alat indra penglihatan dan pendengaran (mata dan 

telinga). 

Sedangkan faktor ekstern anak didik meliputi semua situasi dan 

kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar anak 

didik. Faktor lingkungan ini meliputi: 

1. Lingkungan keluarga, contohnya: ketidakharmonisan hubungan antara 

ayah dengan ibu, dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga, 

2. Lingkungan perkampungan/masyarakat, contohnya: wilayah 

perkampungan kumuh( slum area) dan teman sepermainan (peer 

group) yang nakal, 
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3. Lingkungan sekolah, contohnya: kondisi dan letak gedung sekolah 

yang buruk seperti dekat pasar, kondisi guru serta alat- alat belajar 

yang berkualitas rendah. 

Menurut Wasliman (2007: 158), hasil belajar yang dicapai oleh 

siswa merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang 

mempengaruhi, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Sebagai 

perinci, uraian mengenai faktor internal dan eksternal, sebagai berikut : 

1. Faktor internal; faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari 

dalam siswa, yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor 

internal ini meliputi: kecerdasan, minat, perhatian, motivasi belajar, 

ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik, dan kesehatan, 

2. Faktor eksternal; faktor yang berasal dari luar diri siswa yang 

memengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Keadaan keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Keluarga 

yang morat- marit keadaan ekonominya, pertengkaran suami istri, 

perhatian orangtua yang kurang terhadap anaknya, serta kebiasaan 

sehari- hari berperilaku yang kurang baik dari orangtua dalam 

kehidupan sehari- hari berpengaruh dalam hasil belajar siswa. 

Menurut Dunkin dalam Wina Sanjaya (2006: 51), terdapat 

sejumlah aspek yang dapat mempengaruhi kualitas proses pembelajaran 

dilihat dari faktor guru, yaitu: 

1. Teacher formative experience, meliputi jenis kelamin serta semua 

pengalaman hidup guru yang menjadi latar belakang sosial mereka. 
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Yang termasuk ke dalam aspek ini diantaranya tempat asal kelahiran 

guru termasuk suku, latar belakang budaya, dan adat istiadat. 

2. Teacher training experience, meliputi pengalaman- pengalaman yang 

berhubungan dengan aktivitas dan latar belakang pendidikan guru, 

misalnya pengalaman latihan profesional, tingkat pendidikan, dan 

pengalaman jabatan. 

3. Teacher properties, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

sifat yang dimiliki guru, misalnya sikap guru terhadap profesinya, 

sikap guru terhadap siswa, kemampuan dan inteligensi guru, motivasi 

dan kemampuan mereka baik kemampuan dalam pengelolaan 

pembelajaran termasuk didalamnya kemampuan dalam merencanakan 

dan evaluasi pembelajaran maupun kemampuan dalam penguasaan 

materi. 

Faktor kemampuan siswa besar pengaruhnya terhadap hasil belajar 

siswa seperti kecerdasan anak, kesiapan atau kematangan, bakat anak, 

kemauan belajar,minat, model penyajian materi pelajaran, pribadi dan 

sikap guru, suasana pengajaran, kompetensi guru, dan masyarakat (Ahmad 

Susanto, 2013: 15). 

Pendapat dari berbagai ahli diatas dapat disumpulkan bahwa faktor- 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar ada dua faktor utama yaitu faktor 

dalam diri siswa atau faktor internal dan faktor yang datang dari luar diri 

siswa seperti faktor lingkungan atau faktor eksternal. Faktor dalam diri 

siswa berupa kecerdasan siswa, kesiapan atau kematangan, bakat siswa, 
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kemauan belajar, dan minat siswa. Sedangkan faktor yang datang dari luar 

diri siswa berupa model penyajian materi pembelajaran, pribadi dan sikap 

guru, suasana pengajaran, kompetensi guru, dan masyarakat. 

 

2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau juga keefektifan. 

Menurut Etzioni dalam Hamdani (2011:194) secara definitif efektivitas 

dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau 

sasarannya. Efektivitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang 

lebih luas mencakup berbagai faktor di dalam dan maupun di luar diri 

seseorang. 

Menurut Daryanto (2010:57) efektivitas belajar adalah tingkat 

pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran seni. 

Pencapaian tujuan tersebut berupa peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan serta pengembangan sikap melalui proses pembelajaran. 

Simpulan berdasarkan beberapa pendapat diatas bahwa kualitas 

pembelajaran adalah tingkat pencapaian tujuan pembelajaran dalam 

kegiatan pembelajaran yang di dalamnya dipengaruhi oleh berbagai faktor 

salah satunya kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, di mana 

pencapaian tujuan pembelajaran berupa peningkatan aktivitas siswa,  

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat dilihat dari peningkatan 

hasil belajar dalam proses pembelajaran. Kualitas pembelajaran itu 

dipengaruhi oleh keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran, yang 
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didalamnya didukung oleh penggunaan media pembelajaran, pemilihan 

materi  dan penciptaan iklim pembelajaran. Dari hal tersebut akan 

memberikan respon terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran sehingga 

mempengaruhi kemampuan siswa menulis karangan deskripsi dan hasil 

belajar yang dicapai siswa. 

2.1.3.1 Keterampilan Guru 

Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang 

memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa. Menurut Ahmad Susanto ( 

2013: 93) guru harus kreatif mampu merancang model pembelajaran yang 

bermakna bagi siswa. Untuk itu, guru harus kreatif dalam mendesain 

model pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat berpartisipasi, aktif, 

kreatif terhadap materi yang diajarkan. Dengan cara demikian, diharapkan 

siswa dapat memahami materi yang diberikan dan mencapai pembelajaran 

bemakna. 

Menurut Zainal Aqib ( 2009: 10) guru yang profesional adalah guru 

yang memiliki kemampuan seperti dibawah ini: 

1. Merencanakan progam belajar mengajar 

2. Melaksanakan dan memimpin kegiatan belajar mengajar 

3. Menilai kemampuan kegiatan belajar mengajar 

4. Menafsirkan dan memanfaatkan hasil penilaian kemajuan belajar 

mengajar dan informasi lainnya bagi penyempurnaan perencanaan 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 
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Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial merupakan 

kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menjalankan 

profesinya di masyarakat baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota 

masyarakat, kompetensi profesional menyiratkan adanya suatu keharusan 

memiliki kompetensi agar profesi guru berfungsi sebaik- baiknya. Dengan 

demikian guru dituntut untuk memahami lebih jauh mengenai kompetensi 

profesional di bidang pendidikan (Djam’an Satori, dkk, 2008: 2.2) 

Yang dimaksudkan keterampilan dasar ialah keterampilan standar 

yang harus dimiliki setiap individu yang berprofesi sebagai guru. 

Keterampilan itulah yang sepintas dapat membedakan mana guru 

profesional dan mana yang bukan guru ( Zainal Aqib, 2013: 83). Guru 

yang profesional adalah guru yang dapat melakukan tugas mengajarnya 

dengan baik. Dalam mengajar diperlukan ketrampilan-ketrampilan yang 

dibutuhkan untuk kelancaran proses belajar mengajar secara efektif dan 

efesien.  

Menurut Zainal Aqib (2013: 84-98) ada  sembilan keterampilan 

guru dalam proses belajar mengajar. Keterampilan dasar mengajar guru 

dapat digambarkan melalui sembilan keterampilan mengajar, yakni 

sebagai berikut: 

1. Keterampilan bertanya 

Keterampilan bertanya sangat perlu dikuasai oleh guru/instruktur. 

Hal ini karena hampir pada setiap kegiatan pembelajaran guru mengajukan 

pertanyaan. Dalam hal ini dan kualitas pertanyaan guru menentukan 
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kualitas jawaban siswa. Keterampilan bertanya dapat dibagi 2, yakni 

sebagai berikut: a) keterampilan bertanya dasar, meliputi: pengungkapan 

pertanyaan secara jelas dan singkat, pemberian acuan, pemusatan 

perhatian, penyebaran pertanyaan, pemindahan giliran, pemberian waktu 

berpikir, dan pemberian tuntutan; b) keterampilan bertanya lanjut, 

meliputi: mengubah tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan, 

pengaturan urutan pertanyaan dari yang sederhana ke yang kompleks, 

penggunaan pertanyaan pelacak dengan berbagai teknik, dan peningkatan 

terjadinya interaksi dengan jawaban atas pertanyaan yang sama. 

Keterampilan bertanya dipengaruhi oleh adanya latihan pemberian 

pertanyaan dari guru. Maka dari itu, guru diharapkan dapat menguasai dan 

melaksanakan keterampilan bertanya pada situasi yang tepat, sebab 

memberi pertanyaan secara efektif dan efisien akan dapat menimbulkan 

perubahan tingkah laku baik pada guru maupun dari siswa. 

2. Keterampilan memberi penguatan 

Penguatan ialah respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat 

meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. 

Seorang guru perlu menguasai keterampilan memberikan penguatan 

karena “penguatan” merupakan dorongan bagi siswa untuk meningkatkan 

penampilannya. Keterampilan ini dapat meningkatkan perhatian pada 

siswa. Penguatan dapat diberikan dalam bentuk verbal dan nonverbal. 

Dalam memberikan penguatan guru perlu memerhatikan hal – hal 

sebagai berikut: penguatan harus diberikan dengan hangat dan antusias 
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sehingga siswa dapat merasakan kehangatan tersebut, penguatan yang 

diberikan harus bermakna, hindarkan respon negatid terhadap jawaban 

siswa, siswa yang diberikan penguatan harus jelas, penguatan dapat juga 

diberikan kepada kelompok siswa tertentu, agar menjadi lebih efektif 

penguatan harus diberikan segera setelah perilaku yang baik ditunjukkan, 

jenis penguatan yang diberikan hendaknya bervariasi. 

3. Keterampilan mengadakan variasi 

Kehidupan akan menjadi lebih menarik jika dijalani dengan penuh 

variasi. Variasi dalam kegiatan pembelajaran yaitu perubahan dalam 

proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa, serta 

mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Variasi dalam kegiatan 

pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian: a) variasi dalam 

gaya mengajar, yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti: variasi 

suara, memusatkan perhatian,membuat kesenyapan sejenak, mengadakan 

kontak pandang, variasi gerakan badan dan mimik, mengubah posisi; b) 

variasi dalam penggunaan media dan bahan pelajaran yang meliputi: 

variasi alat dan bahan yang dapat dilihat, variasi alat dan bahan yang dapat 

didengar, variasi alat dan bahan yang dapat diraba dan dimanipulasi; c) 

variasi dalam pola interaksi dan kegiatan dapat berbentuk: klasikal, 

kelompok, dan perorangan sesuai dengan keperluan, sedangkan variasi 

kegiatan dapat berupa mendengarkan informasi, menelaah materi, diskusi, 

latihan, atau demonstrasi. 
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4. Keterampilan menjelaskan 

Dalam kaitan dengan kegiatan pembelajaran, atau pelatihan, 

menjelaskan berarti mengorganisasikan materi pelajaran dalam tata urutan 

yang terencana secara sistematis, sehingga dengan mudah dapat dipahami 

oleh siswa. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa keterampilan 

menjelaskan mutlak perlu dimiliki oleh para guru/instruktur. Kegiatan 

menjelaskan bertujuan untuk: membimbing siswa memahami berbagai 

konsep, membimbing siswa menjawab pertanyaan “mengapa” secara 

bernalar, melibatkan siswa untuk berpikir, mendapat balikan mengenai 

pemahaman siswa, serta menolong siswa menghayati berbagai proses 

penalaran. 

Keterampilan menjelaskan terdiri dari berbagai komponen sebagai 

berikut: a) komponen merencanakan penjelasan, mencakup: isi pesan yang 

dipilih dan disusun secara sistematis disertai dengan contoh– contoh, hal– 

hal yang berkaitan dengan karakteristik penerima pesan; b) komponen 

menyajikan penjelasan, yang mencakup hal- hal berikut: kejelasan yang 

dapat dicapai dengan  berbagai cara, penggunaan contoh dan ilustrasi, 

pemberian tekanan pada bagian- bagian yang penting, balikan tentang 

penjelasan yang disajikan dengan melihat mimik siswa atau mengajukan 

pertanyaan. 

Dalam menerapkan keterampilan menjelaskan, perlu diperhatikan 

hal- hal sebagai berikut: penjelasan dapat diberikan pada awal, tengah, 

ataupun akhir pelajaran sesuai dengan keperluan; penjelasan harus relevan 
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dengan tujuan; materi yang dijelaskan harus bermakna; penjelasan yang 

diberikan sesuai dengan kemampuan dan latar belakang siswa. 

5. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

Membuka pelajaran ialah kegiatan yang dilakukan guru/instruktur 

untuk menciptakan suasana siap mental dan penuh perhatian pada diri 

siswa/ peserta pelatihan. Sedangkan menutup pelajaran ialah kegiatan yang 

dilakukan guru/ instruktur untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran. 

Tujuan kegiatan membuka dan menutup pelajaran yakni membangkitkan 

motivasi dan perhatian, membuat siswa memahami batas tugasnya, 

membantu siswa memahami hubungan berbagai materi yang disajikan, dan 

membantu siswa mengetahui tingkat keberhasilannya. 

Komponen- komponen keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran adalah sebagai berikut: a) membuka pelajaran, mencakup hal- 

hal sebagai berikut: menarik perhatian siswa dengan berbagai cara, 

menimbulkan motivasi, memberikan acuan, membuat kaitan; b) menutup 

pelajaran, mencakup hal- hal sebagai berikut: meninjau kembali dengan 

cara merangkum atau membuat ringkasan, mengadakan evaluasi 

penguasaan siswa, memberikan tindak lanjut yang dapat berupa pekerjaan 

rumah, merancang sesuatu, atau berkunjung ke suatu tempat. 

6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ialah 

keterampilan melaksanakan kegiatan membimbing siswa agar dapat 

melaksanakan kegiatan membimbing siswa agar dapat melaksanakan 
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diskusi kelompok kecil dengan efektif. Keterampilan ini merupakan salah 

satu bentuk kegiatan pembelajaran yang penggunaannya cukup sering 

diperlukan. 

Komponen keterampilan yang perlu dimiliki oleh pemimpin 

diskusi kelompok kecil adalah sebagai berikut: memusatkan perhatian, 

memperjelas masalah atau urunan pendapat, menganalisis pandangan 

siswa/peserta, meningkatkan urunan siswa/peserta, menyebarkan 

kesempatan berpartisipasi, menutup diskusi. Dalam pelaksanaan diskusi 

perlu diperhatika hal – hal berikut: diskusi hendaknya berlangsung dalam 

iklim terbuka, diskusi yang efektif selalui didahului oleh perencanaan yang 

matang. 

7. Keterampilan mengelola kelas 

Keterampilan mengelola kelas ialah keterampilan dalam 

menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal. Hal ini guna 

terjadinya proses pembelajaran yang selalu serasi dan efektif. 

Guru/instruktur perlu menguasai keterampilan ini agar guru dapat 

mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu maupun 

klasikal dalam berperilaku yang sesuai dengan tata tertib serta aktivitas 

yang sedang berlangsung, menyadari kebutuhan siswa, memberikan 

respon yang efektif terhadap perilaku siswa. 

Dalam menerapkan keterampilan mengelola kelas, perlu diingat 6 

prinsip berikut kehangatan dan keantusiasan dalam mengajar yang dapat 

menciptakan iklim kelas yang menyenangkan, menggunakan kata – kata 
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atau tindakan yang dapat menantang siswa untuk berpikir, menggunakan 

berbagai variasi yang dapat menghilangkan kebosanan, keluwesan guru 

dalam pelaksanaan tugas, penekanan pada hal – hal yang bersifat positif, 

dan penanaman disiplin diri sendiri. 

8. Keterangan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Mengajar kelompok kecil dan perorangan, terjadi dalam konteks 

pengajaran klasikal. Didalam kelas, seorang guru mungkin menghadapi 

banyak kelompok kecil serta banyak siswa yang masing – masing diberi 

kesempatan belajar secara kelompok maupun perorangan. Penguasaan 

keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan memungkinkan 

guru/instruktur mengelola kegiatan jenis ini secara efektif dan efisien. 

Pengajaran kelompok kecil dan perorangan masing – masing 

memerlukan keterampilan yang berkaitan dengan penanganan sisa dan 

penanganan tugas. Ada 4 kelompok keterampilan yang perlu dikuasai oleh 

guru dalam kaitan ini, yaitu sebagai berikut: keterampilan mengadakan 

pendekatan secara pribadi, keterampilan mengorganisasikan, keterampilan 

membimbing dan memudahkan belajar, keterampilan merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

9. Keterampilan menggunakan media pembelajaran 

Media pembelajaran ialah sarana pembelajaran digunakan sebagai 

perantara dalam proses pembelajaran. Mempertinggi efektivitas dan 

efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Komponen – komponen 

keterampilan menggunakan media pembelajaran, yaitu sebagai berikut 
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media audio, media visual, dan media audio visual. Prinsip – prinsip 

keterampilan menggunakan media pembelajaran yaitu sebagai berikut: 

a)tepat guna artinya media pembelajaran yang digunakan sesuai dengan 

kompetensi dasar, b) berdaya guna artinya media pembelajaran yang 

digunakan mampu meningkatkan motivasi siswa, c) bervariasi artinya 

media pembelajaran yang digunakan mampu mendorong sikap aktif siswa 

dalam belajar. 

Guru dalam menjalankan perannya dituntut untuk memiliki 

berbagai keterampilan yang diharapkan dapat membantu dalam 

menjalankan tugasnya dalam proses pembelajaran. Dengan keterampilan 

dasar mengajar yang dimiliki oleh guru diharapkan dapat mengoptimalkan 

peranannya di kelas dalam proses pembelajaran sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

Simpulan yang dapat ditarik dari pendapat beberapa ahli diatas 

bahwa keterampilan guru dalam mengajar merupakan aktivitas guru yang 

terangkum dalam segala kegiatan yang dilakukan selama mengajar 

sehingga terjadi proses belajar mengajar. 

Dalam penelitian ini indikator penilaian keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPS dengan model Numbered Heads Together bermedia 

powerpoint adalah: 

(1) Mempersiapkan media dan bahan ajar (keterampilan mengadakan 

variasi) 
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(2) Membuka pelajaran dan menyampaikan tujuan pembelajaran 

(keterampilan membuka pelajaran, keterampilan bertanya) 

(3) Menjelaskan materi pembelajaran secara klasikal (keterampilan 

menjelaskan) 

(4) Mengajukan pertanyaan kepada siswa (keterampilan bertanya) 

(5) Membimbing siswa dalam kelompok untuk berdiskusi (keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil) 

(6) Membimbing siswa memahami materi (keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan) 

(7) Membimbing siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

(keterampilan mengelola kelas) 

(8) Memberikan penguatan terhadap hasil diskusi (keterampilan 

memberikan penguatan) 

(9) Menutup pelajaran (keterampilan menutup pelajaran) 

2.1.3.2 Aktivitas Siswa 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap 

orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan 

dikerjakan oleh seseorang. Belajar memegang peranan penting di dalam 

perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan 

bahkan persepsi seseorang. Oleh karena itu dengan menguasai konsep 

dasar tentang belajar, seseorang mampu memahami bahwa aktivitas 

belajar itu memegang peranan penting dalam proses psikologis ( Rifai dan 

Anni, 2010: 82) 
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Menurut Djamarah ( 2011: 38-45 ) dalam belajar, seseorang tidak 

akan dapat menghindarkan diri dari suatu situasi. Situasi akan menentukan 

aktivitas apa yang akan dilakukan dalam rangka belajar. Bahkan situasi 

itulah yang mempengaruhi dan menentukan aktivitas belajar apa yang 

dilakukan kemudian. Setiap situasi di manapun dan kapanpun memberikan 

kesempatan belajar kepada seseorang. Oleh karena itulah, berikut ini 

dibahas beberapa aktivitas belajar, sebagai berikut : mendengarkan; 

memandang; meraba, membau, atau mencipipi/ mengecap, menulis atau 

mencatat, membaca; membuat ikhtisar atau ringkasan dan 

menggarisbawahi; mengamati tabel- tabel, diagram-diagram, dan bagan-

bagan; menyusun paper atau kertas kerja; mengingat; berpikir; latihan atau 

praktek. 

Simpulan yang dapat ditarik dari pendapat beberapa ahli diatas 

bahwa perilaku setiap orang yang mempengaruhi dan menentukan 

aktivitas belajar apa yang dilakukan kemudian. 

Dalam penelitian ini indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran 

IPS dengan model Numbered Heads Together bermedia powerpoint 

adalah: 

(1) Mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar 

(Emotional Activities). 

(2) Mendengarkan penjelasan materi yang disampaikan guru (Listening 

Activities). 

(3) Bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru (Oral Activities). 
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(4) Membentuk kelompok sesuai arahan guru (Motor Activities). 

(5) Melakukan permainan sesuai dengan arahan guru (Oral Activities, 

Listening Activities). 

(6) Menyampaikan jawaban (Mental Activities, Oral Activities). 

(7) Menyimpulkan hasil pembelajaran (Oral Activities, Writing 

Activities). 

(8) Mengerjakan soal evaluasi (Mental Activities, Writing Activities) 

2.1.3.3  Hasil Belajar 

Pengertian tentang hasil belajar sebagaimana diuraikan di atas 

dipertegas lagi oleh Nawawi dalam K. Brahim (2007: 39) yang 

menyatakan bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat 

keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang 

dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah 

materi pelajaran tertentu. 

Hasil belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah 

melalui kegiatan belajar. Karena belajar itu sendiri merupakan suatu proses 

dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan 

perilaku yang relatif menetap. Dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan 

instruksional, biasanya guru menetapkan tujuan belajar. Anak yang 

berhasil dalam belajar adalah yang berhasil mencapai tujuan – tujuan 

pembelajaran atau tujuan instruksional ( Susanto, 2013: 5) 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa 

setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek– aspek perubahan 
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perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh siswa. Oleh 

karena itu apabila siswa mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka 

perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. 

Dalam siswaan, perubahan perilaku yang harus dicapai oleh siswa setelah 

melaksanakan kegiatan belajar dirumuskan dalam tujuan siswaan ( Rifa’i, 

2010: 85 ) 

Menurut Benyamin S. Bloom dalam Rifai (2010: 86-89) 

menyampaikan tiga taksonomi yang disebut dengan ranah belajar, yaitu: 

ranah kognitif (cognitive domain) berkaitan dengan hasil berupa 

pengetahuan dan kemahiran intelektual; ranah kognitif mencakup kategori 

pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan 

(application), analisis (analysis), sintesis (synthesis), dan penilaian 

(evaluation). Ranah afektif (affective domain) berkaitan dengan perasaan, 

sikap,minat, dan nilai. Kategori tujuannya mencerminkan hirarkhi yang 

berentangan dari  keinginan untuk menerima sampai dengan pembentukan 

pola hidup. Kategori tujuan siswaan afektif adalah penerimaan (receiving), 

penanggapan (responding), penilaian (valuing), pengorganisasian 

(organization), pembentukan pola hidup (organization by a value 

complex). Ranah psikomotorik (psycho-motoric domain) berkaitan dengan 

kemampuan fisik seperti keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi 

objek, dan koordinasi syaraf. Penjabaran ranah psikomotorik ini sangat 

sukar karena seringkali tumpang tindih dengan ranah kognitif dan afektif. 

Kategori jenis perilaku untuk ranah psikomotorik menurut Elizabeth 
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Simpson dalam Rifai (2010: 89) adalah persepsi (perception), kesiapan 

(set), gerakan terbimbing (guided response), gerakan terbiasa 

(mechanism), gerakan kompleks (complex overt response), penyesuaian 

(adaptation), dan kreativitas (originality). 

Simpulan yang dapat ditarik dari pendapat beberapa ahli diatas 

merupakan tingkat keberhasilan kemampuan yang diperoleh anak setelah 

melalui kegiatan belajar. Oleh karena itu apabila siswa mempelajari 

pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh 

adalah berupa penguasaan konsep. 

 

2.1.4 Teori Belajar 

Menurut Burton dalam Susanto (2013: 3) belajar dapat diartikan 

sebagai perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi 

antara individu dengan individu lain dan individu dengan lingkungannya 

sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan lingkungannya. 

Sedangkan menurut Hamzah (2003: 26) menyatakan bahwa teori 

merupakan seperangkat preposisi yang didalamnya memuat tentang ide, 

konsep, prosedur, dan prinsip yang terdiri dari satu atau lebih variabel 

yang saling berhubungan satu sama lainnya dan dapat dipelajari, dianalisis, 

dan diuji serta dibuktikan kebenarannya. Jadi teori belajar adalah suatu 

teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar 

mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang 

akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. 
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Menurut Djamarah (2011:17) untuk mengetahui teori- teori belajar 

yang telah dikemukakan oleh para ahli, akan dikemukakan dalam 

pembahasan berikut : 

1. Teori Belajar Menurut Ilmu Jiwa Daya 

Ahli– ahli ilmu jiwa daya mengemukakan suatu teori bahwa jiwa 

manusia mempunyai daya– daya. Daya– daya ini adalah kekuatan yang 

tersedia. Manusia hanya memanfaatkan semua daya itu dengan cara 

melatihnya sehingga ketajamannya dirasakan ketika dipergunakan untuk 

sesuatu hal. Daya – daya itu misalnya daya mengenal, daya mengingat, 

daya berpikir, daya fantasi, dan sebagainya. 

2. Teori Tanggapan 

Teori tanggapan belajar adalah memasukkan tanggapan sebanyak- 

banyaknya, berulang- ulang, dan sejelas- jelasnya. Jika sejumlah 

tanggapan diartikan sebagai sejumlah kesan, maka belajar adalah 

memasukkan kesan-kesan ke dalam otak dan menjadikan orang pandai. 

3. Teori Belajar Menurut Ilmu Jiwa Gestalt 

Dalam belajar, menurut teori Gestalt, yang terpenting adalah 

penyesuaian pertama, yaitu mendapatkan respons atau tanggapan yang 

tepat. Belajar yang terpenting bukan mengulangi hal-hal yang harus 

dipelajari, tetapi mengerti atau memperoleh pengertian. Belajar dengan 

pengertian lebih dipentingkan daripada hanya memasukkan sejumlah 

kesan. Belajar dengan pengertian adalah sebagai berikut : pengertian 

tergantung dari kemampuan dasar, pengertian tergantung dari pengalaman 
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masa lampau yang relevan (dengan apa yang dipelajari), pengertian hanya 

timbul apabila situasi belajar diatur sedemikian rupa sehingga segala aspek 

yang perlu dapat diamati, pengertian adalah hal yang harus dicari, belajar 

dengan pengertian dapat diulangi, pengertian sekali didapat dapat 

digunakan untuk menghadapi situasi-situasi yang baru. 

Prinsip-prinsip belajar menurut teori Gestalt adalah belajar 

berdasarkan keseluruhan, belajar adalah suatu proses perkembangan, anak 

didik sebagai organisme keseluruhan, terjadi transfer, belajar adalah 

reorganisasi pengalaman, belajar harus dengan pengertian, belajar 

berlangsung terus-menerus, belajar lebih berhasil bila berhubungan dengan 

minat, keinginan, dan tujuan. 

4. Teori Belajar dari R. Gagne  

Menurut R. Gagne (2013: 2) belajar dimaknai sebagai suatu proses 

untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, 

dan tingkah laku. Selanjutnya, Gagne dalam teorinya yang disebut The 

domains of learning, menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang dipelajari 

oleh manusia dapat dibagi menjadi lima kategori yaitu keterampilan 

motoris (motor skill) adalah keterampilan yang diperlihatkan dari berbagai 

gerakan badan; informasi verbal, informasi ini sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan otak atau intelegensi seseorang; kemampuan intelektual, 

selain menggunakan simbol verbal manusia juga mampu melakukan 

interaksi dengan dunia luar melalui kemampuan intelektualnya; strategi 

kognitif, organisasi keterampilan yang internal yang sangat diperlukan 
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untuk belajar mengingat dan berpikir; sikap (attitude) merupakan faktor 

penting dalam belajar karena tanpa kemampuan ini belajar tak akan 

berhasil dengan baik. Sikap seseorang dalam belajar akan sangat 

mempengaruhi hasil yang diperoleh dari belajar tersebut. Sikap akan 

sangat tergantung pada pendirian, kepribadian, dan keyakinannya, tidak 

dapat dipelajari atau dipaksakan, tetapi perlu kesadaran diri yang penuh. 

5. Teori Belajar Menurut Ilmu Jiwa Asosiasi 

Teori belajar menurut ilmu jiwa asosiasi disebut juga teori sarbond. 

Sarbond singkatan dari Stimulus, Respons, dan Bond. Stimulus berarti 

rangsangan, respons berarti tanggapan, dan bond berarti dihubungkan. 

Rangsangan diciptakan untuk memunculkan tanggapan kemudian 

dihubungkan antara keduanya dan terjadilah asosiasi. 

Teori belajar menurut ilmu jiwa asosiasi berprinsip bahwa 

keseluruhan teori sebenarnya terdiri dari bagian– bagian atau unsur-

unsurnya. Penyatupaduan bagian-bagian melahirkan konsep keseluruhan. 

Dari teori belajar menurut ilmu jiwa asosiasi ada dua teori yang sangat 

terkenal yaitu teori konektionisme yang disimpulkan oleh Thorndike 

bahwa respons lepas dan kurungan itu lambat laun diasosiasikan dengan 

situasi stimulus dalam belajar coba-coba, trial and error. Kedua, teori 

conditioning merupakan bentuk-bentuk kelakuan yang nyata terlihat dalam 

kehidupan. Bentuk – bentuk kelakuan seperti itu terjadi karena adanya 

conditioning. Karena kondisinya diciptakan, maka sudah menjadi 
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kebiasaan. Kondisi yang diciptakan itu merupakan syarat, memunculkan 

refleks bersyarat. 

Simpulan yang dapat ditarik dari pendapat beberapa ahli diatas 

bahwa teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara 

pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, 

perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas 

maupun di luar kelas. 

Keberhasilan penelitian ini dapat dilihat dari perolehan indikator 

hasil belajar dalam pembelajaran IPS dengan model Numbered Heads 

Together bermedia powerpoint yaitu rata-rata, nilai terendah, nilai 

tertinggi, siswa belum tuntas, dan siswa tuntas. 

 

2.1.5 Hakikat IPS 

2.1.5.1 Pengertian IPS 

Ilmu Pengetahuan Sosial, atau yang sering disingkat dengan IPS , 

adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji berbagai disiplin ilmu sosial dan 

humaniora serta kegiatan dasar manusia yang dikemas secara ilmiah dalam 

rangka memberi wawasan dan pemahaman yang mendalam kepada siswa, 

khususnya di tingkat dasar dan menengah. Pengertian tersebut 

diungkapkan oleh Susanto (2013: 137). 

Sedangkan IPS menurut Trianto (2012: 171), merupakan integrasi 

dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, sejarah, geografi, 

ekonomi, politik, hukum, dan budaya. IPS dirumuskan atas dasar realitas 
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dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari 

aspek dan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial (sosiologi, sejarah, geografi, 

ekonomi, politik, hukum, dan budaya). IPS atau (social studies) 

merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi 

cabang-cabang ilmu-ilmu sosial: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, 

politik, antropologi, filsafat, dan psikologi sosial.  

Istilah pendidikan IPS dalam penyelenggaraan pendidikan 

Indonesia masih relatif baru digunakan. Pendidikan IPS  merupakan 

padanan dari social studies  dalam konteks kurikulum di Amerika Serikat. 

Istilah tersebut pertama kali digunakan di AS pada tahun 1913 mengadopsi 

lembaga Social Studies yang mengembangkan kurikulum di AS (Marsh, 

1980; Martoella, 1976) (dalam Trianto, 2012: 172). 

Ilmu pengetahuan sosial juga membahas hubungan antara manusia 

dengan lingkungannya. Lingkungan masyarakat dimana anak didik 

tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari masyarakat, dihadapkan pada 

berbagai permasalahan yang ada dan terjadi di lingkungan sekitarnya. 

Pendidikan IPS  berusaha membantu mahasiswa dalam memecahkan 

permasalahan yang dihadapi sehingga akan menjadikannya semakin 

mengerti dan memahami lingkungan sosial masyarakatnya (Kosasih, 1994) 

(dalam Trianto, 2012: 173). 

Dapat ditarik kesimpulan dari pengertian-pengertian diatas, bahwa 

sebenarnya IPS berinduk kepada Ilmu-ilmu Sosial, dengan pengertian 

bahwa teori, konsep, prinsip yang diterapkan pada IPS yang ada dan 
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berlaku pada Ilmu-ilmu Sosial. Ilmu Sosial dipergunakan untuk melakukan 

pendekatan, analisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial 

yang dilaksanakan pada pengajaran IPS.   

2.1.5.2  Tujuan Pembelajaran IPS 

Pendidikan IPS sebagai bidang studi yang diberikan pada jenjang 

pendidikan di lingkungan persekolahan, bukan hanya memberikan bekal 

pengetahuan saja, tetapi juga memberikan bekal nilai dan sikap serta 

keterampilan dalam kehidupan siswa di masyarakat, bangsa dan Negara 

dalam berbagai karakteristik. Lebih jauh lagi dalam pendidikan IPS 

dikembangkan tiga aspek atau tiga ranah pemebelajaran, yaitu aspek 

pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor), dan sikap (afektif). 

Ketiga aspek ini merupakan acuan yang berorientasi untuk 

mengembangkan pemilihan materi, strategi dan model pembelajaran. 

Tujuan utama pembelajaran IPS menurut Susanto (2013: 145), 

ialah untuk mengembangkan potensi siswa agar peka terhadap masalah 

sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap 

perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap 

masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri, 

maupun yang menimpa masyarakat. 

Demikian pula dalam kaitannya dengan KTSP, pemerintah telah 

memberikan arah yang jelas pada tujuan dan ruang lingkup pembelajaran 

IPS, diantaranya yaitu: 1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat dan lingkungannya, 2) Memiliki kemampuan dasar 
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untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan 

masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial, 3) Memiliki komitmen 

dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, 4) Memiliki 

kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, nasional, dan global.  

Senada dengan tujuan dan ruang lingkup tersebut, pembelajaran 

IPS mempunyai misi utama yang sangat mulia, sebagaimana dikemukakan 

oleh Djahiri (1996: 36) (dalam Susanto, 2013: 150), yaitu memanusiakan 

manusia dan memasyarakatkan secara fungsional, dan penuh rasa 

kebersamaan serta rasa tanggung jawab, hendaknya mampu menampilkan 

harapan-harapan, sebagai berikut: 1) Mampu memberikan pembekalan 

pengetahuan tentang manusia dan seluk-beluk kehidupannya dalam 

astagatra kehidupan, 2) Membina kesadaran, keyakinan, dan sikap tentang 

pentingnya hidup bermasyarakat dengan penuh rasa kebersamaan, 

bertanggungjawab dan manusiawi, 3) Membina keterampilan hidup 

bermasyarakat dalam Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila, 4) 

Membina perbekalan dan kesiapan siswa untuk belajar lebih dan atau 

melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. 

Berdasarkan pengertian dan tujuan dari IPS, tampaknya dibutuhkan 

suatu pola pembelajaran yang mampu menjembatani tercapainya tujuan 

tersebut. Kemampuan dan keterampilan guru dalam memilih dan 

menggunakan berbagai model, metode, dan strategi pembelajaran 

senantiasa harus ditingkatkan dan dikembangkan. Pola pembelajaran IPS 



49 
 

 
 

menekankan pada unsur pendidikan dan pembekalan pada siswa. 

Penekanan pembelajarannya bukan sebatas pada upaya mencekoki atau 

menjejali siswa dengan sejumlah konsep yang bersifat hafalan belaka, 

melainkan terletak pada upaya agar mereka mampu menjadikan apa yang 

telah dipelajarinya sebagai bekal dalam memahammi dan ikut serta dalam 

melakoni kehidupan masyarakat lingkungan nya, serta sebagai bekal bagi 

dirinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di sekolah dasar, oleh 

karena itu diperlukan pemahaman tentang hakikat IPS di SD agar guru 

bisa menyesuaikan materi IPS yang diberikan dengan tingkat 

perkembangan anak SD. 

2.1.5.3  Pembelajaran IPS di SD 

Pendidikan IPS di sekolah dasar harus memperhatikan kebutuhan 

anak yang berada pada usia berkisar antara 6 atau 7 tahun sampai 11 atau 

12 tahun. Masa usia ini, menurut Piaget (1963) berada dalam 

perkembangan kemampuan intelektual/ kognitifnya pada tingkatan konkret 

operasional. Mereka memandang dunia dalam keseluruhan yang untuh, 

dan menganggap tahun yang akan datang sebagai waktu yang masih jauh. 

Mereka hanya mempedulikan masa sekarang (konkret), dan bukan masa 

depan yang belum bias mereka pahami (abstrak). Padahal, bahan materi 

pendidikan IPS penuh dengan pesan-pesan yang bersifat abstrak. Konsep 

seperti waktu, perubahan, kesinambungan (continuity), arah mata angin, 

lingkungan, ritual agama, akulturasi, kekuasaan, demokrasi, nilai, peranan, 
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permintaan, atau kelangkaan adalah konsep-konsep abstrak yang dalam 

program studi IPS harus diajarkan kepada siswa sekolah dasar tersebut. 

Oleh karena itu, berbagai cara dan teknik pembelajaran dikaji untuk 

memungkinkan konsep-konsep abstrak itu dipahami anak. Brunner (1978: 

4) (dalam Susanto, 2013: 152-153) misalnya, memberikan pemecahan 

berbentuk jembatan bailey untuk mengkonkretkan yang abstrak itu dengan 

enactive (seseorang melakukan aktivitas dalam upayanya untuk 

memahami lingkungan sekitar), iconic (seseorang memahami objek 

melalui gambar / visualisasi verbal), dan symbolic (seseorang telah mampu 

memiliki ide/ gagasan yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya 

verbalis),  melalui percontohan dengan gerak tubuh, gambar, bagan, peta, 

grafik, lambang, keterangan lanjut atau elaborasi dalam kata-kata yang 

dapat dipahami siswa. Itulah sebabnya pendidikan IPS di sekolah dasar 

bergerak dari yang konkret menuju ke yang abstrak dengan mengikuti pola 

pendekatan lingkungan yang semakin meluas (expanding environment 

approach) dan pendekatan spiral dengan memulai dari yang mudah kepada 

yang sukar, dari yang sempit menjadi yang luas, dari yang dekat menuju 

ke yang jauh.  

Menurut Zuraik (1984) (dalam Susanto, 2013: 138), hakikat  IPS di 

sekolah dasar memberikan pengetahuan dasar dan keterampilan sebagai 

media pelatihan bagi siswa sebagai warga negara sedini mungkin. Karena 

pendidikan IPS tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan semata, tetapi 

harus berorientasi pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, sikap, 
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dan kecakapan-kecakapan dasar siswa yang berpijak pada kenyataan 

kehidupan sosial kemasyarakatan sehari-hari dan memenuhi kebutuhan 

bagi kehidupan sosial siswa di masyarakat. 

Dapat ditarik kesimpulan dari pengertian- pengertian diatas bahwa 

hakikat  IPS di sekolah dasar memberikan pengetahuan dasar dan 

keterampilan sebagai media pelatihan bagi siswa sebagai warga negara 

sedini mungkin. 

 

2.1.6 Model dan Media Pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan pola umum mewujudkan proses 

pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Dalam penerapan startegi pembelajaran pendidik perlu 

memilih tipe model pembelajaran yang tepat, dan media pembelajaran 

yang menunjang pelaksanaan model mengajar. 

2.1.6.1 Model Pembelajaran 

2.1.6.1.1 Model Pembelajaran Kooperatif 

2.1.6.1.1.1 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut H.Karli dan Yuliartiningsih (Hamdani, 2010: 165) 

menyatakan bahwa metode pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi 

belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama 

dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerja sama 

yang teratur dalam kelompok, yang terdiri atas dua orang atau lebih. 
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Ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam pembelajaran 

kooperatif agar lebih menjamin para siswa bekerja secara kooperatif, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Para siswa yang tergabung dalam suatu kelompok harus merasa 

bahwa mereka adalah bagian dari sebuah tim, dan mempunyai tujuan 

bersama yang harus dicapai 

2. Para siswa tergabung dalam suatu kelompok dan merasa bahwa 

masalah yang mereka hadapi adalah masalah kelompok dan berhasil 

tidaknya kelompok itu menjadi tanggung jawab bersama oleh seluruh 

anggota kelompok. 

3. Untuk mencapai hasil yang maksimum, para siswa yang tergabung 

dalam kelompok itu harus berbicara satu sama lain dalam 

mendiskusikan masalah yang dihadapi. 

Menurut Suprijono (2012: 54) pembelajaran kooperatif 

didefinisikan sebagai sebuah falsafah yang berisi tentang tanggung jawab 

pribadi dan sikap menghormati sesama. Pembelajaran kooperatif dianggap 

memiliki konsep yang lebih luas serta kompleks meliputi semua jenis kerja 

kelompok yang termasuk bentuk- bentuk belajar yang dipimpin oleh guru 

atau yang diarahkan oleh guru. 

Menurut Parker (Huda, 2011: 29) mendefinisikan kelompok kecil 

kooperatif sebagai suasana pembelajaran di mana para siswa saling 

berinteraksi dalam kelompok- kelompok kecil untuk mengerjakan tugas 

akademik demi mencapai tujuan bersama. 
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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. 

Pembelajaran kooperatif biasanya menempatkan siswa dalam kelompok-

kelompok kecil selama beberapa minggu atau bulan ke depan untuk 

kemudian diuji secara individual pada hari ujian yang telah ditentukan. 

Sebelumnya, kelompok- kelompok siswa ini diberi penjelasan/ pelatihan 

tentang: 1)bagaimana menjadi pendengar yang baik, 2) bagaimana 

memberi penjelasan yang baik, 3)bagaimana mengajukan pertanyaan 

dengan baik, 4) bagaimana saling menghargai satu sama lain dengan cara- 

cara yang baik pula (Huda, 2011:32). 

Dari beberapa pendapat diatas peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa pembelajaran kooperatif merupakan sebuah pembelajaran yang 

berlangsung di dalam kelompok dan meminta masing- masing anggota 

kelompok bertanggung jawab mempelajari apa yang disajikan dan 

membantu anggota satu kelompok untuk mempelajarinya juga. 

2.1.6.1.1.2 Ciri – Ciri Pembelajaran Kooperatif 

Beberapa ciri pembelajaran kooperatif adalah : 

1. Setiap anggota ikut berperan 

2. Terjadi hubungan interaksi langsung diantara siswa 
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3. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas cara belajarnya dan 

juga teman – teman sekelompoknya 

4. Guru membantu mengembangkan keterangan – keterangan 

interpersonal kelompok 

5. Guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan 

2.1.6.1.1.3 Karakterisik Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Slavin dalam Isjoni( 2011: 21- 22) menyatakan bahwa ada 

tiga konsep sentral yang menjadi karakteristik cooperative learning, yaitu: 

1. Penghargaan kelompok 

Penghargaan kelompok diperoleh jika kelompok mencapai skor diatas 

kriteria yang ditentukan. 

2. Pertanggungjawaban individu 

Keberhasilan kelompok tergantung dari pembelajaran individu dari 

semua anggota kelompok. Adanya pertanggungjawaban secara 

individu juga menjadikan setiap anggota siap untuk mengahadapi tes 

dan tugas – tugas lainnya secara mandiri tanpa bantuan teman 

sekelompoknya. 

3. Kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan 

Setiap siswa sama – sama untuk berhasil dan melakukan dengan 

terbaik bagi kelompoknya. 

2.1.6.1.1.4 Unsur – unsur Pembelajaran Kooperatif 

Roger dan David Johnson( dalam Agus Suprijono, 2009: 58) 

mengatakan bahwa tidak semua belajar kelompok bisa dianggap 
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pembelajaran kooperatif. Untuk mencapai hasil yang maksimal, lima unsur 

dalam pembelajaran kooperatif harus diterapkan. Lima unsur tersebut 

adalah: 

1. Positive Interdependence ( Saling ketergantungan positif ) 

Unsur ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif ada dua 

pertanggungjawaban kelompok pertama, mempelajari bahan yang 

ditugaskan kepada kelompok. Kedua, menjamin semua anggota kelompok 

secara individu bahan yang ditugaskan tersebut. 

2. Personal Responsibility ( Tanggungjawab Perseorangan) 

Pertanggungjawaban ini muncul jika dilakukan pengukuran terhadap 

keberhasilan kelompok. Beberapa cara menumbuhkan tanggungjawab 

perseorangan adalah : (1)kelompok belajar jangan terlal besar, 

(2)melakukan asesmen terhadap setiap siswa, (3)memberi tugas kepada 

siswa, yang dipilih secara random untuk mempresentasikan hasil 

kelompoknya kepada guru maupu kepada seluruh peserta didik di dalam 

kelas, (4)mengamati setiap kelompok dan menacatat frekuensi individu 

dalam membantu kelompok, (5)menugasi seseorang peserta didik untuk 

berperan sebagai pemeriksa di kelompoknya, (6)menugasi peserta didik 

mengajar temannya. 

3. Face To Face Promotive Interaction ( Interaksi Promotive ) 

Interaksi promotif antarsiswa dapat menghasilkan saling 

ketergantungan positif. Ciri – ciri interaksi promotif adalah: (1)saling 

membantu secara efektif dan efisien, (2)saling memberi informasi dan 
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sarana yang diperlukan, (3)memproses informasi bersama secara lebih 

efektif dan efisien, (4)saling mengingatkan, (5)saling membantu dalam 

merumuskan dan mengembangkan argumentasi serta meningkatkan 

kemampua wawasan terhadap masalah yang dihadapi, (6)saling percaya, 

(7)saling memotivasi untuk memperoleh keberhasilan bersama. 

4. Interpersonal Skill ( Komunikasi Antar Anggota ) 

Untuk mengkoordinasikan kegiatan peserta didik dalam pencapaia 

tujuan, peserta didik harus: (1)saling mengenal dan mempercayai, 

(2)mampu berkomunikasi secara akurat dan tidak ambisius, (3)saling 

menerima dan saling mendukung, (4)mampu menyeesaikan secara 

kostruktif. 

5. Group Processing ( Pemrosesan Kelompok ) 

Pemrosesan mengandung arti menilai. Melalui pemrosesan kelompok 

dapat diidentifikasi dari urutan/ tahapan kegiatan kelompok dan kegiatan 

dari anggota kelompok. Ada dua tingkat pemrosesan kelompok yaitu 

kelompok kecil dan kelas secara keseluruhan. 

2.1.6.1.1.5 Fase – Fase Pembelajaran Kooperatif 

Hamdani( 2011: 34) menyatakan bahwa fase – fase dalam model 

pembelajaran kooperatif meliputi: 

Fase 1 : menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa 

Fase 2 : menyajikan informasi 

Fase 3 : mengorganisasikan siswa kedalam kelompok – kelompok 

belajar 
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Fase 4 : membimbing kelompok bekerja dan belajar 

Fase 5 : evaluasi 

Fase 6 : memberikan penghargaan 

2.1.6.1.1.6 Dasar Teori Model Pembelajara Kooperatif Tipe Numbered Heads 

Together 

Menurut Isjoni( 2011: 35) menyataka bahwa terdapat berbagai teori 

dalam kita mempelajari cooperative learning, tiga diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Teori Ausubel 

Menurut Ausubel bahan pelajaran yang dipelajari haruslah bermakna. 

Pembelajaran bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi 

baru pada konsep – konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif 

seseorang. Pemecahan masalah yang cocok adalah lebih bermanfaat bagi 

siswa dan merupakan strategi yang efisien dalam pembelajaran. Kekuatan 

dan kebermaknaan proses pemecahan masalah dalam pembelajaran 

terletak pada kemampuan pelajar dalam mengambil peran dalam 

kelompoknya. 

2. Teori Piaget 

Meurut Piaget , setiap individu mengalami tingkat – tingkat 

perkembangan intelektual sebagai berikut: 

i. Sensori Motor ( 0- 2 tahun) 

ii. Pra Operasional (2 -7 tahun) 

iii. Operasional Konkret (7-11 tahun) 
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iv. Operasional Formal (11 tahun keatas) 

Dalam hubungannya dalam pembelajarna teori ini mengacu kepada 

kegiatan pembelajaran yang harus melibatkan peserta didik. Sehingga 

menurut teori ini pengetahuan tidak hanya dipindahkan secara verbal tetapi 

harus dikostruksikan dan direkonstruksi peserta didik sebagai realisasi 

teori ini, maka dalam kegiatan pembelajaran peserta didik haruslah bersifat 

aktif. Cooperative learning adalah sebuah model pembelajaran aktif dan 

partisipatif. 

3. Teori Vygotsky 

Vygotsky mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan suatu 

perkembangan pengertian. Ia membedakan adanya dua pengertian, yang 

spontan dan yang ilmiah. Pengertian spontan adalah pengertian yang 

didapatkan dan pengalaman anak sehari – hari. Pengertian ilmiah adalah 

pengertian yang didapat dari ruangan kelas, atau yang diperoleh dari 

pelajaran di sekolah. 

Hal penting lain yang diturunkan Vygotsky adalah scaffholding, yaitu 

memberikan sejumlah bantuan kepada anak pada tahap pembelajaran, 

kemudian meguranginya dan memberi kesempatan kepada anak untuk 

mengambil alih tanggung jawab saat mereka mampu. Bantuan tersebut 

berupa petunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan masalah pada 

langkah – langkah pemecahan, memberi contoh, ataupun hal – hal lain 

yang memungkinkan pelajar tumbuh mandiri. 
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Dalam teori Vygotsky dijelaskan ada hubungan langsun antara domain 

kognitif dengan sosial budaya. Kualitas berpikir siswa dibangun di dalam 

ruangan kelas, sedangkan aktivitas sosialnya dikembangkan dalam bentuk 

kerjasama antara pelajar dengan pelajar lainnya yang lebih mampu 

dibawah bimbingan orang dewasa. 

2.1.6.1.2 Model Pembelajaran Numberred Heads Together 

2.1.6.1.2.1 Pengertian Model Pembelajaran Numberred Heads Together 

Pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang menekankan pada struktur khusus yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan 

untuk meningkatkan penguasaan akademik. Tipe ini dikembangkan oleh 

Kagen dalam Ibrahim (2000: 28) dengan melibatkan para siswa dalam 

menelaah bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek 

pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. Ibrahim 

mengemukakan tiga tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran 

kooperatif dengan tipe NHT yaitu: 

1. Hasil belajar akademik struktural: Bertujuan untuk meningkatkan 

kinerja siswa dalam tugas- tugas akademik 

2. Pengakuan adanya keragaman: Bertujuan agar siswa dapat menerima 

teman- temannya yang mempunyai berbagai latar belakang 

3. Pengembangan ketrampilan sosial: Bertujuan untuk mengembangkan 

ketrampilan sosial siswa 
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Ketrampilan yang dimaksud antara lain berbagi tugas, aktif 

bertanya, menghargai pendapat orang lain, mau menjelaskan ide atau 

pendapat, bekerja dalam kelompok dan sebagainya.  

Menurut Miftahul Huda (2011: 130) pada dasarnya Numberred 

Heads Together merupakan varian dari diskusi kelompok. Pertama-tama, 

guru meminta siswa untuk duduk berkelompok-kelompok. Masing-masing 

anggota diberi nomor. Setelah selesai, guru menanggil nomor (baca: 

anggota) untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Guru tidak 

memberitahukan nomor berapa yang akan berpresentasi selanjutnya begitu 

seterusnya hingga semua nomor terpanggil. Pemanggilan secara acak ini 

akan memastikan semua siswa benar-benar terlibat dalam diskusi tersebut. 

Menurut Slavin (1995), metode yang dikembangkan oleh Russ Frank ini 

cocok untuk memastikan akuntabilitas individu dalam diskusi kelompok. 

Menurut Hamdani (2010: 89) adalah metode belajar dengan cara 

setiap siswa diberi nomor dan dibuat suatu kelompok, kemudian secara 

acak, guru memanggil nomor dari siswa. 

Pengertian Numberred Heads Together yang dapat disimpulkan 

dari pendapat para ahli adalah varian diskusi kelompok yang setiap 

siswanya diberi nomor kemudian guru memanggil nomor siswa secara 

acak, dimana pemanggilan acak ini bertujuan memastikan agar semua 

siswa benar-benar terlibat dalam diskusi kelompok tersebut. 
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2.1.6.1.2.2 Manfaat Menggunakan Numberred Heads Together 

Ada beberapa manfaat pada model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together terhadap siswa yang hasil belajar rendah, 

antara lain adalah: 

1. Rasa harga diri menjadi lebih tinggi 

2. Memperbaiki kehadiran 

3. Penerimaan terhadap individu menjadi lebih besar 

4. Perilaku mengganggu menjadi lebih kecil 

5. Konflik antara pribadi berkurang 

6. Pemahaman yang mendalam 

7. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi 

(http://www.tuanguru.net/2011/12/penerapan-model-pembelajaran-

kooperatif.html) diakses pada tanggal 20 Desember 2016 pukul 18.25 

2.1.6.1.2.3 Kelebihan dan Kekurangan Numberred Heads Together 

Kelebihannya: 

1. Setiap siswa menjadi siap semua 

2. Siswa dapat melakukan diskusi dengan sungguh – sungguh 

3. Siswa pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai 

Kekurangannya: 

1. Kemungkinan nomor yang dipanggil, dipanggil oleh guru 

2. Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru 

 

 

http://www.tuanguru.net/2011/12/penerapan-model-pembelajaran-kooperatif.html
http://www.tuanguru.net/2011/12/penerapan-model-pembelajaran-kooperatif.html
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2.1.6.1.2.4 Langkah – Langkah dalam menerapkan Numberred Heads 

Together 

Penerapan pembelajaran kooperatif tipe Numberred Heads 

Together merujuk pada konsep Kagen dalam Ibrahim (2000: 29), dengan 

tiga langkah yaitu: 

a. Pembentukan kelompok 

b. Diskusi masalah 

c. Tukar jawaban antar kelompok 

2.1.6.2 Hakekat Media Powerpoint dalam Pembelajaran 

2.1.6.2.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Menurut Hamdani (2011:72) media adalah perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim atau penerima pesan. Menurut Criticos 

dalam Daryanto (2010:4) media merupakan salah satu komponen 

komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju 

komunikan. Menurut Gerlach dan Ely dalam Kustandi dan Sutjipto 

(2011:7) apabila dipahami secara garis besar, maka media adalah manusia, 

materi, atau kejadian yang mebangun suatu kondisi atau membuat siswa 

mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam 

pengertian ini guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. 

Menurut AECT (Association of Education and Communication 

Technology) dalam Hamdani (2011:73) media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang digunakan orang untuk menyampaikan pesan pembelajaran. 

Media pembelajaran mempunyai kegunaan untuk memperjelas pesan agar 
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tidak terlalu verbalitas, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan 

daya indra, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara 

murid dengan sumber belajar, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai 

dengan bakat dan kemampuan visual, auditori dan kinestetiknya, memberi 

rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan 

persepsi yang sama. 

Menurut Hamalik dalam Kustandi dan Sutjipto (2011:7)  guru 

sekurang-kurangnya dapat menggunakan media yang murah dan efisien 

yang meskipun sederhana, tetapi merupakan keharusan dalam upaya 

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Untuk itu guru/pengajar 

harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media 

pembelajaran, yang meliputi media sebagai alat komunikasi guna lebih 

mengefektifkan proses belajar mengajar, fungsi media dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan, seluk-beluk proses belajar, hubungan antara 

metode mengajar dan media pembelajaran, nilai atau manfaat metode 

pendidikan dalam pembelajaran,pemilihan dan penggunaan media 

pendidikan, berbagai jenis alat dan teknik media pembelajaran, media 

pendidikan dalam setiap pelajaran, usaha inovasi dalam media pendidikan. 

Menurut Sudjana dan Rivai (2010:1) kedudukan media pengajaran 

sebagai alat bantu mengajar ada dalam komponen metodologi, sebagai 

salah satu lingkungan belajar yang diatur oleh guru. 

Pengertian media pembelajaran yang dapat disimpulkan dari 

pendapat para ahli adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 
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menyalurkan pesan yang berupa bahan atau materi pembelajaran sehingga 

dapat merangsang perhatian, minat, pikiran dan perasaan siswa dalam 

kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar dalam bentuk visual, audio 

ataupun audio visual. 

2.1.6.2.2 Pengertian Powerpoint 

Microsoft Powerpoint merupakan sebuah software yang dibuat dan 

dikembangkan oleh perusahaan Microsoft, dan merupakan salah satu 

program berbasis multimedia. Di dalam komputer, biasanya program ini 

sudah dikelompokkan dalam program Microsoft Office. Program ini 

dirancang khusus untuk menyampaikan presentasi, baik yang 

diselenggarakan oleh perusahaan, pemerintahan, pendidikan, maupun 

perorangan, dengan berbagai fitur menu yang mampu menjadikannya 

sebagai media komunikasi yang menarik (Daryanto, 2013: 163). 

Beberapa hal yang menjadikan media ini menarik untuk digunakan 

sebagai alat presentasi adalah berbagai kemampuan pengolahan teks, 

warna, dan gambar, serta animasi-animasi yang bisa diolah sendiri sesuai 

kreatifitas penggunaannya. 

Daryanto (2013: 163) menyatakan bahwa, pada prinsipnya program 

ini terdiri dari beberapa unsur rupa dan pengontrolan operasionalnya. 

Unsur rupa yang dimaksud, terdiri dari slide, teks, gambar, dan bidang-

bidang warna yang dapat dikombinasikan dengan latar belakang yang telah 

tersedia.  Unsur rupa tersebut bisa kita buat tanpa gerak, atau dibuat 

dengan tertentu sesuai keinginan kita. Seluruh tampilan dari program ini 
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dapat kita atur sesuai keperluan, apakah akan berjalan sendiri, sesuai 

timing yang kita inginkan, atau berjalan sescara manual, yaitu dengan 

mengklik tombol mouse. Biasanya jika digunakan untuk menyampaikan 

bahan ajar yang mementingkan terjadinya interaksi antara peserta didik 

dengan tenaga pendidik, maka kontrol operasinya menggunakan cara 

manual.  

Hubungan guru dan siswa tetap merupakan elemen paling penting 

dalam sistem pendidikan modern saat ini. Guru harus selalu hadir untuk 

menyajikan materi pelajaran dengan bantuan media apa saja agar manfaat 

media dapat terealisasi. 

Pada penelitian ini, penggunaan media powerpoint dirasa cocok 

dalam pembelajaran IPS, karena di dalam media powerpoint ini 

menekankan pada pengenalan visual dan prinsip konsep bahan ajar yang 

diberikan oleh guru. Sehingga akan sangat berdampak pada tujuan 

pembelajaran karena dapat meningkatan antusias siswa dan dapat 

membuat materi lebih mudah diterima dan dipahami oleh siswa. 

Nisak (2011:110) berpendapat bahwa tujuan permainan powerpoint 

sebagai media belajar adalah sebagai berikut:  

1. Penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf, dan 

animasi baik teks maupun animasi gambar atau foto 

2. Lebih merangsang anak untuk mengetahui lebih jauh informasi 

tentang bahan ajar yang tersaji 

3. Pesan informasi secara visual mudah dipahami peserta didik 
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4. Tenaga pendidik tedak perlu terlalu banyak menerangkan bahan ajar 

yang telah disajikan 

5. Dapat diperbanyak sesuai kebutuhan, dan dapat dipakai secara 

berulang-ulang 

6. Dapat disimpan dalam bentuk data optik atau magnetik. 

(CD/Disket/Flashdisk), sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana 

2.1.6.3 Pendekatan Saintifik 

2.1.6.3.1  Pengertian Pendekatan Saintifik 

Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengisyaratkan tentang perlunya 

proses pembelajaran yang dipandu dengan kaidah – kaidah pendekatan 

saintifik atau ilmiah. Upaya penerapan pendekatan saintifik atau ilmiah 

dalam proses pembelajaran ini sering disebut- sebut sebagai ciri khas dan 

menjadi kekuatan tersendiri dari keberadaan Kurikulum 2013, yang 

tentunya menarik untuk dipelajari. Pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar 

siswa secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui 

tahapan- tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan 

masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik 

kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang 

“ditemukan”. Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan 

pemahaman kepada siswa dalam mengenal, memahami berbagai materi 
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menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana 

saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru. Oleh 

karena itu kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan untuk 

mendorong siswa dalam mencari tahu dari berbagai sumber melalui 

observasi, dan bukan hanya diberi tahu. 

2.1.6.3.2  Tujuan Pendekatan Saintifik 

Menurut Imas Kurinasasih dan Berlin Sari (2014: 33-34) tujuan 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik didasarkan pada keunggulan 

pendekatan tersebut. Beberapa tujuan pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik adalah: 

1. Untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan 

berpikir tingkat tinggi siswa 

2. Untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu 

masalah secara sistematik 

3. Terciptanya kondisi pembelajaran dimana siswa merasa bahwa belajar 

itu merupakan suatu kebutuhan 

4. Diperolehnya hasil belajar yang tinggi 

5. Untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide- ide khususnya 

dalam menulis artikel ilmiah 

6. Untuk mengembangkan karakter siswa 

2.1.6.3.3 Karakteristik Pendekatan Saintifik 

Menurut Imas Kurinasasih dan Berlin Sari (2014: 33) pembelajaran 

dengan metode saintifik memiliki karakteristik sebagai berikut : berpusat 
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pada siswa; melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi 

konsep, hukum atau prinsip; melibatkan proses – proses kognitif yang 

potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya 

keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa; dapat mengembangkan karakter 

siswa 

2.6.3.4 Langkah- langkah Pendekatan Saintifik 

Kegiatan pembelajaran pada Kurikulum 2013 untuk semua jenjang 

dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Proses 

pembelajaran harus menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan dan 

keterampilan. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran semua semua mata 

pelajaran meliputi menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, 

percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data atau 

informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian 

menyimpulkan, dan mencipta.  

Menurut Permendikbud No. 81A, proses pembelajaran terdiri dari 

lima pengalaman belajar pokok yaitu: 

1. Mengamati 

Kegiatan mengamati mengutamakan kebermaknaan proses 

pembelajaran. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa 

ingin tahu siswa, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan 

yang tinggi.dengan mengamati, siswa dapat menemukan fakta bahwa ada 

hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang 

digunakan oleh guru. Dalam kegiatan mengamati, guru membuka secara 
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luas dan bervariasi kesempatan siswa untuk melakukan pengamatan 

melalui kegiatan : melihat, menyimak, mendengar, dan membaca.  

2. Menanya 

Berbeda dengan penugasan yang menginginkan tindakan nyata, 

pertanyaan dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan verbal. Istilah 

pertanyaan tidak selalu dalam bentuk kalimat tanya, melainkan juga dapat 

dalam bentuk pernyataan, asalkan keduanya menginginkan tanggapan 

verbal. Pertanyaan guru yang baik dan benar menginspirasi siswa untuk 

memberikan jawaban yang baik dan benar pula. Dalam kegiatan bertanya, 

kegiatan yang dapat dilakukan siswa adalah mengajukan pertanyaan 

tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau 

pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang 

diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang 

bersifat hipotetik)  

3. Mengumpulkan informasi/eksperimen 

Kegiatan yang dapat dilakukan adalah melakukan eksperimen, 

membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek/ kejadian/ 

aktivitas, wawancara dengan nara sumber. Kegiatan ini dapat 

mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, 

kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan 

informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan 

kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  
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4. Mengasosiasi/mengolah informasi 

Pada tahapan ini, siswa sedapat mungkin dikondisikan belajar 

secara kolaboratif. Siswa harus lebih aktif dalam proses pembelajaran 

sedangkan guru lebih bersifat direktif atau manajer belajar. Siswa secara 

bersama – sama, saling bekerja sama, saling membantu mengerjakan tugas 

terkait dengan materi yang sedang dipelajari. Kegiatan yang dapat 

dilakukan adalah mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik 

terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen mau pun hasil dari 

kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi, Pengolahan 

informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan 

kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari 

solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai 

kepada yang bertentangan. 

5. Mengkomunikasikan 

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah menyampaikan 

hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, 

tertulis, atau media lainnya. Hasil tugas yang telah dikerjakan bersama – 

sama dapat disajikan dalam bentuk laporan tertulis dan dapat dijadikan 

sebagai salah satu bahan untuk portofolio kelompok dan atau individu, 

yang sebelumnya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan guru. Pada 

tahapan ini kendati tugas dikerjakan secara berkelompok, tetapi sebaiknya 

hasil pencatatan dilakukan oleh masing – masing individu. Kegiatan 

mengkomunikasikan ini dapat diberikan klarifikasi oleh guru agar siswa 
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mengetahui secara benar atau ada yang harus diperbaiki. Hal ini dapat 

diarahkan pada kegiatan konfirmasi sebagaimana pada Standar Proses. 

2.1.6.3.5 Kelebihan Pendekatan Saintifik 

Kelebihan pendekatan ilmiah atau saintifik dapat ditentukan dari 

ciri–ciri pendekatan saintifik itu sendiri, seperti : 

1. Sistematis, maksudnya bahwa kegiatan yang menggunakan 

pendekatan ilmiah tersebut haruslah berlangsung secara sistematis. 

Antara satu tahap dengan tahap berikutnya memiliki hubungan 

pendasaran, tidak bolah dibolak balik antara tahapan satu dengan 

tahapan yang mengikutinya 

2. Adapun terkontrol maksudnya, bahwa dalam pelaksanaan setiap tahap 

harus dapat dikendalikan. Kapan memulai dan mengakhiri tahap 

pertama yang selanjutnya diikuti pelaksanaan tahap berikutnya 

haruslah dapat dikendalikan. Dalam arti, dapat dikontrol capaian 

setiap tahapnya dan juga dikontrol capaian dari akumulasi semua 

tahap pelaksanaan. 

3. Selanjutnya empirik, maksudnya bahwa kegiatan itu haruslah didasari 

dari hasil pengamatan. 

4. Kemudian, kritis digunakan untuk menghindari terjadinya duplikasi 

hasil kegiatan ilmiah dan untuk meningkatkan hasil temuan, artinya 

hasil kegiatan ilmiah berikutnya haruslah dapat menemukan sesuatu 

yang baru, dapat berwujud baru secara metodologis dan/ atau baru 

secara teoritis 
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2.1.6.3.6 Penerapan Pendekatan Saintifik melalui Model Pembelajaran 

Numberred Heads Together Bermedia Powerpoint dalam Mata 

Pelajaran IPS 

Adapun langkah- langkah penerapan model Numberred Heads 

Together bermedia powerpoint adalah sebagai berikut: 

1. Guru melakukan kegiatan pra pembelajaran 

2. Guru melakukan apersepsi 

3. Guru menampilkan powerpoint berupa tayangan slide tentang 

koperasi 

4. Guru menyampaikan materi yang akan disampaikan 

5. Guru bertanya kepada siswa tentang tayangan powerpoint untuk 

mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa 

6. Guru membagi kelas menjadi kelompok heterogen sesuai urutan 

bangku yang telah disebutkan siswa. Tiap kelompok terdiri dari 5 

sampai 6 orang siswa 

7. Siswa berhitung 1 sampai dengan 6 sesuai urutan bangku secara 

melingkar 

8. Siswa duduk sesuai dengan kelompoknya 

9. Masing- masing kelompok menentukan nama dan nomor urut pilihan 

guru 

10. Guru membagikan hiasan kepala sesuai nama dan nomor pada tiap 

kelompok. 
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11. Guru menampilkan powerpoint yang akan digunakan untuk diskusi 

berkelompok. 

12. Guru membagikan lembar kerja pada tiap kelompok. 

13. Guru menjelaskan bagaimana cara dan peraturan diskusi serta 

permainan. 

14. Guru menginstruksi siswa untuk bekerjasama dalam kelompok.  

15. Guru bertanya mengenai hasil diskusi kelompok dengan menyebutkan 

nama kelompok dan nomor urut kepala siswa secara acak. 

16. Guru mengadakan permainan dengan memberikan pertanyaan yang 

belum diketahui siswa, dan menunjuk siswa bernomor kepala sama 

dari kelompok yang berbeda secara acak untuk berlomba 

menjawabnya. 

17. Guru menghitung skor yang diperoleh masing- masing kelompok. 

18. Guru memberikan penghargaan pada kelompok yang mendapat nilai 

tertinggi. 

19. Guru memberikan penguatan. 

20. Guru bersama dengan siswa membuat kesimpulan 

21. Guru memberikan evaluasi pembelajaran 

22. Guru bersama siswa melakukan refleksi 

23. Guru menutup pelajaran 
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2.2 Kajian Empiris 

Penerapan model dan media pada penelitian ini telah juga 

didasarkan pada hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya terhadap pendekatan saintifik dengan model Numbered Heads 

Together bermedia powerpoint dalam meningkatkan pembelajaran. 

Adapun hasil penelitian tersebut adalah: 

No Nama 

Penulis 

Tahun Judul Pembahasan Sumber 

1. I. Astrawan 2014 “Penerapan Model 

Kooperatif Tipe 

NHT Dalam 

Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa 

Pada Mata 

Pelajaran IPA Di 

Kelas V SDN 3 

Tonggolobibi” 

 

Adanya hasil 

belajar dengan 

menerapkan 

pembelajaran 

kooperatif tipe 

NHT dalam 

meningkatkan 

hasil belajar IPA 

terlihat dari nilai 

rata-rata post test 

siswa diperoleh 

pada siklus I 

53,57% diatas  

kkm, dan pada 

(http://jurnal.u

ntad.ac.id/jurn

al/index.php/J

KTO/article/do

wnload/3080/2

153 diakses 

tanggal 9 

Maret 2016 

pukul 01.24 

WIB) 

http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JKTO/article/download/300/2153
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JKTO/article/download/300/2153
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JKTO/article/download/300/2153
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JKTO/article/download/300/2153
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JKTO/article/download/300/2153
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JKTO/article/download/300/2153
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siklus II 76,07% 

diatas  kkm 

2. AR. 

Faristiana 

2013 Penerapan Model 

Pembelajaran 

Kooperatif Tipe 

Numbered Heads 

Together Sebagai 

Upaya Peningkatan 

Keaktifan Dan 

Hasil Belajar 

Sosiologi Siswa 

Kelas XI IPS 2 

SMA  Negeri 7 

Surakarta Tahun 

Pelajaran 

2012/2013 

Hasil penelitian 

tindakan kelas 

menunjukkan 

adanya 

peningkatan 

keaktifan dan 

hasil belajar 

Sosiologi yang 

dibuktikan 

dengan 

tercapainya 

indikator kinerja 

oleh siswa. 

(http://jurnal.fk

ip.uns.ac.id/ind

ex.php/sosant/

article/view/19

72 diakses 

tanggal 9 

Maret 2016 

pukul 01.36 

WIB) 

3. Indah 

Anggraini 

2010 Upaya Peningkatan 

Keaktifan Dan 

Hasil Belajar IPS 

Ekonomi Melalui 

Pembelajaran 

Kooperatif Tipe 

Berdasarkan hasil 

observasi yang 

telah 

dilaksanakan baik 

oleh observer atau 

oleh peneliti, 

(http://jurnal. 

fkip.uns.ac.id/i

ndex.php/sosa

nt/article/view/

1972 diakses 

tanggal 9 

http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sosant/article/view/1972
http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sosant/article/view/1972
http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sosant/article/view/1972
http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sosant/article/view/1972
http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sosant/article/view/1972
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Numbered Heads 

Together (NHT) Di 

SMA Negeri 1 

Nguter 

proses 

pembelajaran IPS 

Ekonomi dengan 

menggunakan 

model kooperatif 

tipe NHT meng-

alami peningkatan 

dari siklus I ke 

siklus II. 

Maret 2016 

pukul 18.17 

WIB) 

4. Siti Istiyati 2012 Penggunaan Model 

Pembelajaran 

Kooperatif Tipe 

NHT Untuk 

Meningkatkan 

Motivasi Belajar 

Dengan 

menerapkan 

pembelajaran 

kooperatif tipe 

NHT dalam 

meningkatkan 

motivasi belajar 

terlihat dari nilai 

siswa diperoleh 

pada sebelum 

tindakan sebesar 

60,03; siklus I 

69,58, dan pada 

(http://jurnal. 

fkip.uns.ac.id/i

ndex.php/pgsd

solo/article/vie

w/74 diakses 

tanggal 9 

Maret 2016 

pukul 18.52 

WIB) 
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siklus II sebesar 

77,17 

5. Lailatul 

Hidayah 

2014 Penerapan Model 

Pembelajaran 

Kooperatif Tipe 

Numbered Head 

Together (NHT) 

Untuk 

Meningkatkan 

Prestasi Belajar 

IPA Siswa Kelas V 

MI Bendiljati 

Wetan 

Sumbergempol 

Tulungagung 

Adanya hasil 

belajar dengan 

menerapkan 

pembelajaran 

kooperatif tipe 

NHT dalam 

meningkatkan 

hasil belajar IPA 

IPA Siswa Kelas 

V terlihat dari 

nilai rata-rata 

siswa yang 

diperoleh pada 

siklus I 65,55; dan 

pada siklus II 

sebesar 74,44. 

(http://repo.iai

n-

tulungagung.ac

.id/89 diakses 

tanggal 9 

Maret 2016 

pukul 20.56 

WIB) 

6. Rr. 

Puspaningty

as 

2012 Upaya 

Meningkatkan 

Hasil Belajar IPA 

Siswa Kelas IV 

Hasil 

pembelajaran IPS 

mengalami 

peningkatan. 

(http://eprits.u

ny.ac.id/6484 

diakses tanggal 

9 Maret 2016 
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SDN Karanganyar 

Ngemplak Sleman 

Menggunakan 

Model 

Pembelajaran 

Kooperasi Tipe 

Numbered Head 

Together (NHT) 

Hasil tes pada 

sikluspertama  

62,07% siswa 

diatas kkm dan 

disiklus II 93,10%  

pukul 21.59 

WIB) 

7. NI. 

Musdalifah 

2014 Peningkatan Hasil 

Belajar IPS Melalui 

Penerapan Model 

Kooperasi Tipe 

NHT Untuk Siswa 

Kelas V Semester I 

SDN Ngembalrejo 

Tahun Pelajaran 

2013/2014 

Pembelajaran 

kooperatif Tipe 

Numbered Head 

Together (NHT)  

efektif terhadap 

kemampuan 

pemecahan 

masalah IPS  

siswa kelas V 

Semester I SDN 

Ngembalrejo 

(http://eprints.

umk.ac.id/287

1/1/COVER_S

KRIPSI.pdf 

diakses tanggal 

9 Maret 2016 

pukul 22.13 

WIB) 

8. Melda Putri  2013 Meningkatkan 

Hasil Belajar IPS 

Menggunakan -

Pada awal 

penelitian siswa 

yang memperoleh 

(http://eprints.

uny.ac.id/1022

5/ diakses 
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Media Powerpoint 

Siswa Kelas IV SD 

Tidar 3 Kota 

Magelang 

nilai tuntas KKM 

hanya 10,53%. 

Pada siklus I 

siswa yang lolos 

KKM sebanyak 

18,42%, dan pada 

siklus II siswa 

yang lulus KKM 

ada 89,47%. 

Peningkatan 

maksimum 

didapat setelah 

menggunakan 

media LCD 

Proyektor yang 

menampilkan 

powerpoint 

tanggal 9 

Maret 2016 

pukul 22.32 

WIB) 

9. Hery 

Asmadji 

2013 Penggunaan Media 

Pembelajaran 

Powerpoint Untuk 

Meningkatkan 

Hasil Belajar IPA 

Dari hasil 

penelitian dapat 

disimpulkan 

bahwa siswa 

kelas VC SDN 

(http://ejournal

.unesa.ac.id/in

dex.php/jurnal-

penelitian-

pgsd/article/vie

http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/article/view/784
http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/article/view/784
http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/article/view/784
http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/article/view/784
http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/article/view/784
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Materi Pesawat 

Sederhana Siswa 

Kelas VC SDN 

Ketabang I 

Surabaya 

Ketabang I 

Surabaya 

mengalami 

peningkatan hasil 

belajar setelah 

menggunakan 

media 

pembelajaran 

powerpoint. 

w/784 diakses 

tanggal 12 

Maret 2016 

pukul 16.38 

WIB) 

10. William 

Hunter,etc 

2015  Numbered Heads 

Together as a Tier 

1 Instructional 

Strategy in 

Multitiered 

Systems of Support 

Disini Numbered 

Head Together 

(NHT)  adalah 

sebuah jawaban 

alternatif strategi 

sebagai potensial 

yang efektif dan 

dapatdigunakan 

siswa dalam kelas 

pendidikan.  

(http://muse.jh

u.edu/login?au

th=0&type=su

mmary&url=/j

ournals/educati

on_and_treatm

ent_of_childre

n/v038/38.3.hu

nter.html 

diakses tanggal 

12 Maret 2016 

pukul 16.33 

WIB) 
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11. Dominique 

Charloteaux 

2009 Cooperative 

Learning By 

Powerpoint 

Pembelajaran 

kooperatif 

menggunakan 

powerpoint 

sebagai media 

dapat mengem-

bangkan minat 

belajar siswa 

(http://montgo

mery.k12.nc.us

/cms/lib07/nc0

cooperative_le

arning.html 

diakses tanggal 

12 Maret 2016 

pukul 

16.50WIB) 

12. Henry 

Dawson 

2011 Cooperative 

Learning Using 

Powerpoint 

Presentation 

 

Penggunaan 

powerpoint 

mendukung 

peningkatan 

pembelajaran 

kooperatif  

(http://qu.edu/

offices/powerp

oint_presentati

on_cooperative

_learning.html 

diakses tanggal 

12 Maret 2016 

pukul 

17.03WIB) 

Berdasarkan kesepuluh sumber kajian empiris, menunjukkan 

bahwa model Numbered Heads Together dan media powerpoint 

merupakan sebuah solusi yang tepat untuk dipadukan sehingga dapat 

membuat siswa lebih mengerti dan mudah untuk memahami materi yang 

disampaikan guru, serta dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS itu 

http://montgomery.k12.nc.us/cms/lib07/nc0cooperative_learning.html
http://montgomery.k12.nc.us/cms/lib07/nc0cooperative_learning.html
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sendiri. Dalam hal ini, peneliti berupaya agar setelah diadakan 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan model Numbered Heads 

Together berbasis powerpoint, kualitas pembelajaran IPS akan meningkat 

yang ditandai dengan peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran, 

peningkatan aktivitas siswa, dan peningkatan hasil belajar siswa.  

Selain itu, penelitian-penelitian tersebut dapat dijadikan acuan dan 

penguat dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti. Oleh karena itu, 

peneliti akan melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul : 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model Numbered Heads 

Together Bermedia Powerpoint  Pada Kelas IV SD Negeri Purwoyoso 01 

Kota Semarang. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Sesuai dengan kajian teori dan kajian empiris tersebut, dapat 

diambil pokok pemikiran bahwa pembelajaran IPS kelas IV di SD Negeri 

Purwoyoso 01 Kota Semarang kurang mencapai hasil yang optimal. Maka 

kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan skema 

seperti berikut  
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1. Guru juga masih dominan menggunakan ceramah  

2. Penggunaan media pembelajaran masih belum optimal 

3. Guru belum menggunakan model yang bervariasi dalam 

pembelajaran,. 

4. Siswa juga belum diberi kesempatan untuk menyampaikan 

pendapat sehingga siswa pasif dalam pembelajaran. 

 

 

KONDISI  

AWAL 

 

1. Guru melakukan kegiatan pra pembelajaran 

2. Guru melakukan apersepsi 

3. Guru menampilkan powerpoint berupa tayangan slide tentang koperasi 

4. Guru menyampaikan materi yang akan disampaikan 

5. Guru bertanya kepada siswa tentang tayangan audiovisual untuk mengetahui 

seberapa jauh pemahaman siswa 

6. Siswa berhitung 1 sampai dengan 6 sesuai urutan bangku secara melingkar 

7. Guru membagi kelas menjadi kelompok heterogen sesuai urutan bangku 

yang telah disebutkan siswa. Tiap kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang 

siswa 

8. Siswa duduk sesuai dengan kelompoknya 

9. Masing- masing kelompok menentukan nama dan nomor urut pilihan guru 

10. Guru membagikan hiasan kepala sesuai nama dan nomor pada tiap kelompok 

11. Guru menampilkan powerpoint yang akan digunakan untuk diskusi 

berkelompok 

12. Guru membagikan lembar kerja pada tiap kelompok 

13. Guru menjelaskan bagaimana cara dan peraturan diskusi serta permainan 

14. Guru menginstruksi siswa untuk bekerjasama dalam kelompok  

15. Guru bertanya mengenai hasil diskusi kelompok dengan menyebutkan nama 

kelompok dan nomor urut kepala siswa secara acak 

16. Guru mengadakan permainan dengan memberikan pertanyaan yang belum 

diketahui siswa, dan menunjuk siswa bernomor kepala sama dari kelompok 

yang berbeda secara acak untuk berlomba menjawabnya 

17. Guru menghitung skor yang diperoleh masing- masing kelompok 

18. Guru memberikan penghargaan pada kelompok yang mendapat nilai 

tertinggi 

19. Guru memberikan penguatan 

20. Guru bersama dengan siswa membuat kesimpulan 

21. Guru memberikan evaluasi pembelajaran 

22. Guru bersama siswa melakukan refleksi 

23. Guru menutup pelajaran  

 

 

TINDAKAN 

1. Keterampilan guru meningkat melalui penerapan model 

pembelajaran Numbered Heads Together  dengan media 

powerpoint 

2. Aktivitas siswa meningkat dalam pembelajaran meningkat. 

3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran meningkat 

KONDISI 

AKHIR 
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Kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di sekolah selalu 

melibatkan guru sebagai pihak pengajar dan siswa sebagai pihak yang 

menerima pelajaran. Sebagai pihak pengajar, guru bertugas menyampaikan 

materi pelajaran kepada siswa. Dengan demikian, guru bertanggung jawab 

terhadap keberhasilan pengajaran. Penggunaan strategi pembelajaran 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan 

belajar mengajar. 

IPS merupakan  salah satu mata pelajaran yang diberikan di 

sekolah mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah dengan 

menyajikan materi yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, 

dan generalisasi yang berkaitan dengan isu-isu sosial. Proses pembelajaran 

IPS di kelas IV SD Negeri Purwoyoso 01 belum optimal, hal ini 

dikarenakan guru belum menggunakan model pembelajaran yang menarik, 

siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran, siswa kurang tertarik dalam 

proses pembelajaran, hasil belajar siswa rendah. 

Pendekatan saintifik merupakan salah satu pendekatan yang dapat 

diterapkan dalam mata pelajaran IPS. Karena pendekatan saintifik dapat 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai 

anggota keluarga dan masyarakat.  

Hasil belajar dapat diukur berdasarkan 2 (dua) aspek yaitu aspek 

kognitif dan aspek afektif. Sedangkan powerpoint dapat menggambarkan 

suatu objek yang menekankan pengenalan visual dan prinsip konsep bahan 
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ajar yang hendak diberikan oleh guru kepada siswanya. Sehingga akan 

sangat berdampak pada tujuan pembelajaran dan antusiasme siswa. 

Kemampuan powerpoint melukiskan gambar hidup yang memberi daya 

tarik tersendiri. 

Sehingga dengan menerapkan pendekatan saintifik dengan model 

Numbered Heads Together bermedia powerpoint pada pembelajaran IPS di 

kelas IV SD Negeri Purwoyoso 01 Kota Semarang dapat meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa, yang berdampak pada peningkatan 

hasil belajar siswa. 

 

2.4 Hipotesa Tindakan 

Berdasarkan uraian dalam kajian teori dan kerangka berpikir maka 

dapat dirumuskan hipotesis tindakan bahwa model Numbered Heads 

Together dengan media powerpoint dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siwa, serta 

hasil belajar kognitif siswa dalam pembelajaran IPS di SD Negeri 

Purwoyoso 01 Kota Semarang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. SIMPULAN 

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV 

mengenai peningkatan kualitas pembelajaran IPS melalui model pembelajaran 

Numbered Head Together bermedia powerpoint pada siswa kelas IV SD Negeri 

Purwoyoso 01 Kota Semarang, peneliti dapat disimpulkan hal – hal sebagai 

berikut: 

1. Terjadi peningkatan kualitas pembelajaran IPS melalui model pembelajaran 

Numbered Head Together bermedia powerpoint pada siswa kelas IV SD 

Negeri Purwoyoso 01 Kota Semarang. Dalam unsur – unsur peningkatan 

kualitas pembelajaran : 1.) keterampilan guru, 2.)aktivitas siswa, dan 3.) hasil 

belajar. 

2. Terjadi peningkatan keterampilan guru pada proses pembelajaran IPS pada 

siswa kelas IV SD Negeri Purwoyoso 01 Kota Semarang dari siklus I hingga 

siklus III, dengan penerapan model pembelajaran Numbered Head Together 

bermedia powerpoint. Pada siklus I  keterampilan guru kriteria baik, 

meningkat pada siklus II dengan kriteria sangat baik. Kemudian pada siklus III 

memperoleh kriteria sangat baik yang ditunjukkan dari kenampakan 8  

keterampilan guru dalam proses pembelajaran. Delapan keterampilan guru 

dalam proses pembelajaran, meliputi: mempersiapkan siswa untuk belajar; 
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membuka pelajaran; menjelaskan materi pembelajaran secara klasikal; 

mengajukan pertanyaan; membentuk kelompok diskusi; membimbing siswa; 

membimbing pelaksanaan permainan tanya jawab acak; menyuruh setiap 

siswa untuk menghitung skor; memberikan penguatan terhadap hasil diskusi; 

menutup pelajaran. 

3. Terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa pada proses pembelajaran IPS pada 

siswa kelas IV SD Negeri Purwoyoso 01 Kota Semarang, dengan penerapan 

model pembelajaran Numbered Head Together bermedia powerpoint. 

Didapatkan rata-rata jumlah skor aktivitas siswa dengan kriteria cukup. Siklus 

II mengalami peningkatan, menjadi kriteria baik. Dan siklus III skor yang 

memperoleh kriteria sangat baik yang ditunjukan kesiapan diri siswa dalam 

menerima pembelajaran, kefokusan siswa dalam  menyimak powerpoint, dan  

partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. 

4. Terjadi peningkatan hasil belajar pada proses pembelajaran IPS dengan 

menerapkan model pembelajaran Numbered Head Together bermedia 

powerpoint pada siswa kelas IV SD Negeri Purwoyoso 01 Kota Semarang. 
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5.2. SARAN 

Berdasarkan paparan simpulan di atas, dapat disarankan kepada guru dan 

kepala sekolah sebagai berikut: 

1. Guru menggunakan model Numbered Head Together dalam pembelajaran, 

karena model ini telah terbukti dalam penelitian jika dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran pada mata pelajaran IPS siswa kelas IV SD Negeri 

Purwoyoso 01 Kota Semarang. 

2. Guru dapat mengembangkan media  powerpoint dan menggunakannya pada 

pembelajaran, karena model ini telah terbukti dalam penelitian ini dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran  mata pelajaran IPS siswa kelas IV SD 

Negeri Purwoyoso 01 Kota Semarang. 

3. Guru dapat mengkondisikan kelas, menyiapkan, dan memfasilitasi adanya 

laptop dan LCD untuk mendukung penerapan model pembelajaran Numbered 

Head Together bermedia powerpoint. 

4. Guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, dengan menerapkan model 

pembelajaran  Numbered Head Together bermedia powerpoint. Karena model 

dan media ini telah terbukti dalam penelitian ini dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran  mata pelajaran IPS siswa kelas IV SD Negeri Purwoyoso 01 

Kota Semarang. 

 . 
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