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Kata kunci: Komparasi, Hasil Belajar, Teams Games Tournament (TGT)

Dan Numbered Head Together (NHT). 

Hasil belajar dipengaruhi oleh berbgai faktor. Faktor penghambat hasil 

belajar dikelompokan menjadi faktor dari dalam diri siswa (internal) dan 

faktor dari luar (eksternal). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah 1) Bagaimana hasil belajar yang dicapai siswa pada pokok bahasan 

hidrosfer dengan menggunakan model pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT)  dan Numbered Head Together (NHT)? 2) Hasil belajar 

manakah yang lebih baik antara pembelajaran yang menggunakan model 

Teams Games Tournamen (TGT) dengan Numbered Head Together (NHT) 

pada pokok bahasan hidrosfer?  Tujuan penelitian ini: 1) Untuk mengetahui 

hasil belajar yang dicapai siswa pada pokok bahasan hidrosfer dengan 

menggunakan model pembelajaran Teams Games Tournamen (TGT) dan

Numbered Head Together (NHT), 2) Untuk mengetahui hasil belajar 

manakah yang lebih baik antara pembelajaran yang menggunakan model 

Teams Games Tournamen (TGT) dengan Numbered Head Together (NHT) 

pada pokok bahasan hidrosfer. 

Populasi dalam penelitian ini adalah kelas VII SMP Negeri 1 Pabuaran 

yang berjumlah 288 siswa yang terbagi menjadi 9 kelas. Pengambilan sampel 

dalam penelitian ini dilaksanakan dengan teknik purposive sample yakni 

mengambil dua kelas  dari populasi yang disajikan sebagai kelas eksperimen 

dengan menggunakan pertimbangan tertentu, tentang kemampuan yang 

dimiliki siswa dengan karasteristik yang dirasa sama atau hampir sama dalam 

bidang pengetahuan dan atas dasar saran dari guru mata pelajaran IPS, maka 

peneliti mengambil sampel pada kelas VII G dan VII H yang berjumlah 32

siswa. Kedua kelas tersebut akan menjadi kelas eksperimen dan akan diberi 

pembelajaran dengan menggunakan model Teams Games Tournament (TGT) 

dan model Numbered Head Together (NHT). 

Berdasarkan analisis hasil belajar kognitif (post test) dengan uji-t  

menunjukan t hitung 2,593 dan t tabel 1,998. Karena t hitung > t tabel maka 

disimpulkan hasil belajar ips pada pokok bahasan hidrosfer menggunakan 
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model Teams Games Tournament lebih baik dibandingkan hasil belajar yang 

menggunakan Numbered Head Together. 

Saran yang peneliti dapat sampaikan kepada guru ilmu pengetahuan 

sosial SMP 1 Pabuaran adalah guru dapat memanfaatkan penggunaan model

Teams Games Tournament (TGT) dan model Numbered Head Together

(NHT) dalam pemelajaran khususnya materi hidrosfer karena dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Apabila guru akan menggunakan model

Teams Games Tournament dan Numbered Head Together maka guru perlu

meningkatkan pemantauan   terhadap siswa selama proses diskusi

berlangsung untuk menghindari terjadinya kegaduhan siswa. 
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BAB  I

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara   

(UU No. 20 Tahun 2003).  

Maju mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh kreativitas pendidikan 

bangsa itu sendiri dan kompleksnya masalah kehidupan menuntut sumber 

daya manusia (SDM) yang handal dan mampu berkompetensi. Selain itu 

pendidikan merrupakan wadah kegiatan yang dapat dipandang sebagai 

pencetak sumber daya manusia (SDM) yang bermutu tinggi. 

Penyelenggaraan pendidikan memerlukan rencana dan konsep yang 

matang karena pendidikan merupakan proses kegiatan yang berjalan secara 

teratur dan terencana. Selain itu pendidikan juga merupakan tanggung jawab 

bersama dari orang tua, sekolah, dan masyarakat sehingga diperlukan 

kerjasama yang harmonis antara guru, orang tua, dan masyarakat dalam 

mencapai tujuan pendidikan. 
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Ada 3 isu utama yang disoroti dalam konteks pembaharuan 

pendidikan yaitu kurikulum, efektivitas pembelajaran, dan peningkatan 

kualitas pendidikan. Pada proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar 

mengajar adalah kegiatan yang paling penting. Berhasil atau tidaknya 

pencapaian tujuan pengajaran di sekolah banyak tergantung pada bagaimana 

proses belajar mengajar yang dilakukan sekolah tersebut. Proses 

pembelajaran di sekolah bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa 

secara optimal yang memungkinkan siswa dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan dan bertanggung jawab sebagai angggota masyarakat. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006 

merupakan penyempurnaan kurikulum 2004 atau yang lebih dikenal dengan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang dipakai untuk meningkatkan 

mutu pendidikan secara nasional sesuai dengan perkembangan informasi, 

ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

menuntut adanya kreativitas guru dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, sehingga guru dalam pelaksanaan pembelajarannya tidak 

bersifat satu arah dimana guru yang menjadi pusat dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran 

yang diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS 

mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang 

berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SMP/MTs, mata pelajaran IPS 

memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata 
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pelajaran IPS peserta didik diarahkan untuk menjadi warga negara Indonesia 

yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta 

damai. Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komperhensif, dan 

terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan 

dalam kehidupan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan 

peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam 

pada bidang ilmu yang berkaitan. 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Geografi masih berfokus 

pada guru sebagai sumber utama pengetahuan, kemudian ceramah yang 

terdiri atas materi yang banyak dan berupa hafalan. Padahal kedudukan dan 

fungsi Geografi saat ini tidak hanya sebatas ilmu yang mengembangkan 

prinsip, konsep, dan teorinya saja, melainkan telah terjun ke bidang-bidang 

praktis dalam memanfaatkan sumber daya dan lingkungan untuk 

kesejahteraan umat manusia secara seimbang. Untuk merealisasikan hal 

tersebut perlu adanya model pembelajaran yang diharapkan dapat 

mengembangkan potensi serta kompetensi yang dimiliki siswa, baik potensi 

kognitif, afektif, maupun psikomotorik untuk menghadapi lingkungan 

hidupnya. 

Hasil observasi di SMP Negeri 1 Pabuaran dilihat dari RPP guru, 

model pembelajaran yang diberikan kurang bervariasi. Hasil pengamatan 

dikelas menunjukkan bahwa kegiatan guru dalam mengelola kelas sudah 

cukup baik. Tetapi masih ditemukan beberapa masalah pada proses 

pembelajaran yang menggunakan model ceramah. Penggunaan model 
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pembelajaran ceramah ini kurang menarik perhatian siswa, peran guru 

terlihat masih sangat dominan sebagai sumber belajar sehingga siswa hanya 

duduk menerima materi secara pasif serta takut atau malu bertanya apabila 

mengalami kesulitan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran didapatkan 

hasil bahwa belajar IPS Geografi dari materi sebelumnya masih kurang hal 

ini terlihat dari ketuntasan belajar siswa yang masih 50% KKM>75. Ini 

disebabkan karena kurangnya motivasi belajar, siswa hanya mengandalkan 

informasi dari guru dengan model pembelajaran ceramah serta LKS, 

beberapa siswa tidak mempunyai buku paket pribadi dan hanya beberapa 

siswa saja yang meminjam buku paket sekolah. 

Guna mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkan keikutsertaan peserta didik secara aktif dalam proses 

pembelajaran, dengan aktifnya siswa diharapkan kegiatan pembelajaran 

lebih bermakna dan dapat meninkatkan hasil belajar siswa. Melalui 

pembelajaran kooperatif akan memberi kesempatan kepada setiap siswa 

untuk bekerjasama dengan siswa lainnya. Melalui pembelajaran kooperatif 

pula seorang siswa akan menjadi sumber belajar bagi temannya. 

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang 

mendorong siswa aktif menemukan  sendiri pengetahuannya melalui 

keterampilan proses (Slavin, 2008:13). Peran guru lebih ditekankan sebagai 

organisator kegiatan belajar mengajar, sumber informasi bagi siswa, 

pendorong bagi siswa untuk belajar, serta penyedia materi dan kesempatan 
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belajar bagi siswa. Guru harus dapat mendiagnosa kesulitan siswa dalam 

belajar dan dapat memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhannya. 

Model pembelajaran Teams Games Tournament merupakan suatu 

model pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam belajar dan 

mengajarkan orang lain. Diawali dengan penyampaian materi secara garis 

besar oleh guru, kemudian siswa dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai 

dengan tingkat kemampuan. Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk 

mengerjakan soal, sedangkan guru memberikan pengetahuan secukupnya. 

Setelah berdiskusi setiap perwakilan dari kelompok dipersilahkan untuk 

mengambil kartu soalnya yang telah di kocok, kemudian tiap kelompok 

berebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sedang di 

pertandingkan, dan kemudian guru menyimpulkan materi pembelajaran. 

Model pembelajaran Numbered Head Together adalah suatu metode 

belajar dimana setiap siswa diberi nomor yang kemudian dibuat suatu 

kelompok secara acak, lalu guru memanggil nomor dari siswa. Diawali 

dengan siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam kelompok 

mendapatkan nomor, guru memberikan tugas dan masing- masing kelompok 

mengerjakannya, saat itu kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan 

memastikan tiap anggota kelompok dapat mengerjakannya, guru memanggil 

salah satu nomor siswa dan nomor yang dipanggil melaporkan hasil 

kerjasama mereka atau menjawab pertanyaan guru, tanggapan dari teman 

yang lain, selanjutnya guru menunjuk nomor yang lain. 
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Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah materi pokok 

Hidrosfer. Model pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) dan 

Numbered Head Together (NHT), dengan pertimbangan pendekatan 

pembelajaran kooperatif yang sederhana dan melibatkan banyak siswa, 

sehingga siswa yang merasa kesulitan akan tertolong dan materi yang sulit 

akan lebih mudah untuk dipahami. 

Fakta di lapangan tersebut memberikan inspirasi sekaligus motivasi 

bagi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap siswa di kalas dengan 

judul: “Studi Komparasi Hasil Belajar Siswa Antara Pembelajaran 

Menggunakan Model Teams Games Tournament (TGT) Dengan Numbered

Head Together (NHT) Pada Pokok Bahasan Kondisi Hidrosfer Kelas VII

SMP N 1 Pabuaran”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian dari latar belakang maka rumusan masalah yang 

akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

1. Bagaimana hasil belajar yang dicapai siswa pada pokok bahasan 

hidrosfer dengan menggunakan model pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT)  dan Numbered Head Together (NHT)? 

2. Hasil belajar manakah yang lebih baik antara pembelajaran yang 

menggunakan model Teams Games Tournamen (TGT) dengan Numbered 

Head Together (NHT) pada pokok bahasan hidrosfer?  
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C. TUJUAN 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai siswa pada pokok bahasan 

hidrosfer dengan menggunakan model pembelajaran Teams Games 

Tournamen (TGT) dan Numbered Head Together (NHT). 

2. Untuk mengetahui hasil belajar manakah yang lebih baik antara 

pembelajaran yang menggunakan model Teams Games Tournamen

(TGT) dengan Numbered Head Together (NHT) pada pokok bahasan 

hidrosfer 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

 Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan nantinya bisa bermanfaat, khususnya dalam penerapan 

model pembelajaran Teams Games Tournamen (TGT) dengan model 

pembelajaran Numbered Head Together (NHT) pada pembelajaran 

geografi. 

b. Sebagai bahan referensi di bidang pendidikan dan pendukung untuk 

penelitian yang sejenis dalam usaha pengembangan penelitian lebih 

lanjut, khususnya model pembelajaran geografi. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat Bagi Siswa 

Memperoleh pengalaman belajar dengan model pembelajaran yang 

bervariasi yaitu Teams Games Tournamen (TGT) dan Numbered Head 

Together (NHT), dapat memperdalam pemahaman materi dan 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Manfaat Bagi Guru 

    Menambah masukan tentang alternatif referensi dalam  menentukan 

model pembelajaran yang menyenangkan, menarik serta 

meningkatkan keaktifan dan kemampuan belajar siswa dalam 

pembelajaran geografi. 

c. Manfaat Bagi Sekolah 

Memberikan tambahan wawasan dan sumbangan pemikiran yang 

berguna untuk peningkatan mutu pembelajaran di sekolah yang 

bersangkutan. 

d. Manfaat Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan dalam menerapkan model 

pembelajaran di kelas serta menambah pengalaman bagi peneliti 

dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 
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E. BATASAN ISTILAH 

Agar memperoleh pengertian yang sama tentang istilah dan tidak 

menimbulkan penafsiran yang berbeda maka diperlukan penegasan istilah 

dalam penelitian. Untuk menghindari bermacam-macam interpretasi dan 

untuk mewujudkan kesatuan berfikir, cara pandang dan anggapan tentang 

segala sesuatu pada penelitian ini maka penegasan istilah sangat penting. 

Adapun istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut: 

1. Studi Komparasi atau Perbandingan 

Studi Komparasi artinya membandingkan, yaitu membandingkan 

seberapa besar tingkat perbedaan antara satu hal dengan hal lainnya. 

Penelitian komparasi dapat dilakukan untuk membandingkan antara dua 

hal yang berbeda atau tidak ada hubungan sama sekali. Perbandingan 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbandingan hasil belajar 

siswa antara menggunakan model pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT) dengan model pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT) pada pokok bahasan Kondisi Geografis dan Penduduk di 

SMP N 1 Pabuaran. 

2. Hasil Belajar 

Menurut RC Rifa’i dan Chatarina Tri Anni (2011:85) menyatakan 

bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku yang diperoleh peserta 

didik setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek 

perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh 

peserta didik. Oleh karena itu, apabila peserta didik mempelajari 
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pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh 

berupa penguasaan konsep.  

Hasil belajar pada penelitian ini adalah hasil belajar kognitif. 

Aspek kognitif yang dimaksud meliputi pengetahuan, pemahaman, dan 

aplikasi yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran pada pokok 

bahasan hidrosfer yang nantinya pemahaman tersebut dievaluasi melalui 

tes.  

3. Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Slavin (2008:10-17), model pembelajaran kooperatif 

menyumbang ide bahwa siswa yang bekerja sama dalam belajar dan 

bertanggung jawab terhadap teman satu timnya mampu membuat diri 

mereka belajar sama baiknya. Penelitian mengenai model pembelajaran 

kooperatif telah mengindikasi bahwa penghargaan tim dan tanggung 

jawab individual sangat penting untuk meningkatkan prestasi 

kemampuan dasar. 

Model kooperatif dalam penelitian ini adalah Teams Games Tournament

(TGT) dan Numbered Head Together (NHT). 

4. Teams Games Tournament (TGT)  

Teams Games Tournament (TGT) merupakan salah satu tipe atau 

model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan 

aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status. Melibatkan 

peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan 

reinforcement. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam 

pembelajaran kooperatif tipe TGT memungkinkan siswa dapat belajar 
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lebih rileks disamping menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran, kerja 

sama, persaingan sehat dan keterlibatan belajar. 

Langkah-langkah model pembelajaran Teams Games Tournament

(TGT) adalah: 

a. Guru menyiapkan kartu soal, LKS dan alat atau bahan. 

b. Siswa dibagi atas beberapa kelompok. 

c. Guru mengarahkan aturan permainannya. Adapun langkah-

langkahnya sebagai berikut: 

1) Siswa ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan empar orang 

yang merupakan campuran menurut tingkat prestasi dan jenis 

kelamin. 

2) Guru menyiapkan pelajaran, dan kemudian siswa bekerja di dalam 

tim mereka untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim telah 

menguasai pelajaran tersebut. 

3) Akhirnya, seluruh siswa dikenai kuis, pada waktu kuis ini mereka 

tidak dapat saling membantu. 

5. Numbered Head Together (NHT) 

Pada dasarnya, NHT merupakan varian dari diskusi kelompok. 

Teknis pelaksanaannya hampir sama dengan diskusi kelompok. Pertama-

tama, guru meminta siswa untuk duduk berkelompok-kelompok. Masing-

masing anggota diberi nomor. Setelah selesai, guru memanggil nomor 

(baca;anggota) untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Guru tidak 

memberitahukan nomor berapa yang akan berpresentasi selanjutnya. 
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Begitu seterusnya hingga semua nomor terpanggil. Pemanggilan secara 

acak ini akan memastikan semua siswa benar-benar terlibat dalam diskusi 

tersebut. 

6. Materi Pokok Hidrosfer 

Menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), materi 

pokok Hidrosfer merupakan materi pelajaran IPS SMP kelas VII 

semester II. Materi yang dipelajari meliputi pengertian hidrosfer, perairan 

darat, perairan laut, manfaat air bagi kehidupan, perairan wilayah dan 

zona ekonomi eksklusif (ZEE), pantai dan pesisir, serta ekosistem pantai 

dan manfaatnya 
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BAB  II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

A. DESKRIPSI TEORITIS 

1. Pengertian Belajar 

Belajar tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, dengan 

belajar manusia dapat mengembangkan potensi-potensi yang dibawanya 

sejak lahir. Aktualisasi potensi ini sangat berguna bagi manusia untuk 

menyesuaikan diri demi pemenuhan kebutuhannya, Kebutuhan manusia 

makin lama makin bertambah, baik kuantitas maupun kualitasnya. Tanpa 

belajar manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

tersebut. Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu 

proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Perubahan-perubahan itu akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. 

Pengertian belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk melakukan perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya (Slameto, 2010:2).  

Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang banyak sekali baik 

sifat maupun jenismya karena itu sudah tentu tidak setiap perubahan 

dalam diri seseorang merupakan perubahan dalam arti belajar.
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Ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam pengertian belajar adalah 

perubahan terjadi secara sadar, perubahan dalam belajar bersifat kontinu 

dan fungsional, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif, 

perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara, perubahan dalam 

belajar bertujuan atau terarah, dan perubahan mencakup seluruh aspek 

tingkah laku (Slameto, 2010:3-11). 

Perubahan tingkah laku dalam belajar dikarenakan adanya latihan 

dan pengalaman. Pengalaman adalah suatu interaksi antara individu 

dengan lingkungan pengamatannya. Ketika individu tersebut berinteraksi 

dengan lingkungannya maka ia akan memperoleh pengetahuan, sikap dan 

keterampilan. Perubahan yang terjadi tanpa ada latihan dan pengalaman 

bukan disebut belajar, seperti perubahan-perubahan yang disebabkan 

oleh pertumbuhan dan kematangan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi 

dapat digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang 

sedang belajar, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar 

individu. 

1. Faktor internal, di dalam membicarakan faktor internal ini, akan 

dibahas menjadi, yaitu faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor 

kelelahan. 

a. Faktor jasmaniah, seperti faktor kesehatan dan cacat tubuh. 
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b. Faktor psikologis, seperti inteligensi, perhatian , minat, bakat, 

motif, kematangan, dan kesiapan. 

2. Faktor kelelahan, seperti kelelahan rohani yang dapat dilihat dengan 

kelesuan dan kebosanan sehingga minat dan doeongan untuk 

menghasilkan sesuatu hilang, kelelahan jasmani terlihat dengan lemeh 

lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan 

tubuh 

3. Faktor eksternal, dapat dikelompokan menjadi 3 faktor, yaitu faktor 

keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat, 

a. Faktor keluarga, seperti cara orangtua mendidik, relasi antara 

anggota keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi 

rumah tangga. 

b. Faktor sekolah, mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru 

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran 

dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, model 

pembelajaran dan tugas rumah. 

c. Faktor masyarakat, mencakup kegiatan siswa dalam masyarakat, 

dibahas tentang kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, 

teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat (Slameto, 

2010:54-72). 

2. Hakikat Komparasi 

1. Pengertian Studi Komparasi 
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Studi komparasi adalah penelitian yang dilakukan untuk 

membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang 

berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-

akibatnya.    

Penelitian diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua atau 

lebih dari dua kelompok ada perbedaan dalam aspek atau variabel 

yang diteliti. Dalam penelitian ini pun tidak ada pengontrolan 

variabel, maupun manipulasi atau perlakuan dari peneliti. Penelitian 

dilakukan secara alamiah, peneliti mengumpulkan data dengan 

menggunakan instrumen yang bersifat mengukur. Hasilnya dianalisis 

secara statistik untuk mencari perbedaan di antara variabel-variabel 

yang diteliti. Penelitian komparatif juga dapat memberikan hasil yang 

dapat dipercaya, selain karena menggunakan instrumen yang sudah 

diuji, juga karena kelompok-kelompok yang dibandingkan memiliki 

karakteristik yang sama atau hampir sama (Sukmadinata, 2009:56). 

Komparasi adalah membandingkan kesamaan pandangan dan 

perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara, terhadap 

kasus, kasus terhadap orang, peristiwa atau terhadap ide-ide

(Arikunto, 2010:310). Menurut Nazir (2005:58) penelitian komparasi 

adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara 

mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor 

penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. 
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2. Macam-macam  Penelitian Komparasi 

a. Penelitian Non-hipotesis 

Dalam penelitian non-hepotesis peneliti mengadakan 

komparasi fenomena dengan standarnya. Oleh karena itu, sebelum 

memulai penelitian kancah, harus ditetapkan dahulu standarnya. 

Tentu saja penentuan standar ini harus dilakukan berdasarkan 

landasan yang kuat misalnya hukum, peraturan, hasil lokakarya, 

dan sebagainya. Selanjutnya standar ini dijadikan sejauh mana 

fenomena mencapai standar.  

b. Penelitian Berhipotesis 

Ditinjau dari analisis data, perbadaan antara penelitian non-

hipotesis dengan penelitian berhipotesis terletak pada belum dan 

telah dirumuskannya kesimpulan sementara oleh peneliti. Dalam 

peneliti non-hipotesis, peneliti belum mempunyai ancer-ancer 

jawaban. Penelitian mulai dengan melakukan penelitiannya, 

akhirnya sampai pada suatu kesimpulan yang didasarkan atas data 

yang diperoleh setelah melalui proses analisis. 

Perbedaan antara penelitian non-hipotesis dengan penelitian 

berhipotesis terletak pada langkah sesudah analisis data, yaitu 

menarik kesimpulan (Arikunto, 2010:311). 
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3. Ciri-ciri dan Langkah-langkah Penelitian Komparasi  

a. Ciri-ciri Penelitian Komparasi 

Penelitian komparatif  bersifat data dikumpulkan setelah 

semua kejadian yang dipersoalkan berlangsung (lewat). Peneliti 

mengambil satu atau lebih akibat (sebagai dependent variables) dan 

menguji data itu dengan menelusuri kembali ke masa lampau untuk 

mencari sebab-sebab, saling hubungan dan maknanya.  

b. Langkah-langkah Penelitian Komparasi 

1) Devinisikan masalah. 

2) Lakukan penelaahan kepustakaan. 

3) Rumuskan hipotesis-hipotesis. 

4) Rumuskan asumsi-asumsi yang mendasari hipotesis-hipotesis itu 

serta prosedur-prosedur yang akan digunakan. 

5) Rancang cara pendekatannya 

- Pilihlah subjek-subjek yang akan digunakan serta sumber-

sumber yang relevan. 

- Pilihlah atau susunlah teknik yang akan digunakan untuk 

mengumpulkan data. 

- Tentukan kategori-kategori untuk mengklasifikasikan 

data  yang jelas, sesuai dengan tujuan studi, dan dapat 

menunjukkan kesamaan atau saling hubungan. 

- Validasikan teknik untuk mengumpulkan data itu, dan 

interpretasikan hasilnya dalam cara yang jelas dan cermat. 
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- Kumpulkan dan analisis data. 

- Susun laporannya (Suryabrata,2011:87). 

4. Keunggulan Penelitian Komparasi 

a. Metode komparasi baik untuk berbagai keadaan kalau metode yang 

lebih kuat, yaitu metode eksperimental, tak dapat digunakan: 

1) Apabila tidak selalu mungkin untuk memilih, mengontrol, dan 

memanipulasikan faktor-faktor yang perlu untuk menyelidiki 

hubungan sebab-akibat secara langsung. 

2) Apabila pengontrolan terhadap semua variabel kecuali variabel 

bebas sangat tidak realistik dan dibuat-buat, yang mencegah 

interaksi normal dengan lain-lain variabel yang berpengaruh. 

b. Studi komparatif  menghasilkan informasi yang sangat berguna 

mengenai sifat-sifat gejala yang dipersoalkan, yaitu: apa sejalan 

dengan apa, dalam kondisi apa, pada perurutan dan pola yang 

bagaimana, dan sejenis dengan itu. 

c. Perbaikan-perbaikan dalam hal teknik, metode statistik, dan 

rancangan dengan kontrol parsial, pada akhir-akhir ini telah 

membuat studi komparatif menjadi lebih dipertanggungjawabkan. 

d. Metode komparatif adalah suatu penelitian yang layak dalam 

banyak hal bila metode eksperimental tidak memungkinkan untuk 

dilakukan. 

5. Kelemahan Penelitian Komparasi 
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a. Tidak adanya kontrol terhadap variabel bebas.  

b. Kesulitan dalam menentukan faktor penyebab yang relevan yang 

secara aktual termasuk diantara banyak faktor dibawah penelitian. 

c. Kesulitan bahwa tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan suatu 

hasil, tapi merupakan kombinasi dan interaksi dari berbagai faktor 

yang berkaitan dibawah kondisi tertentu untuk menghasilkan hasil 

yang ditentukan. 

d. Suatu fenomena tidak hanya dihasilkan dari berbagai penyebab, 

tetapi juga dari satu penyebab dalam suatu kejadian dan dari 

penyebab lain dari kejadian yang lain. 

e. Apabila hubungan antara dua variabel telah terungkap, penentuan 

mana penyebab dan mana akibat mungkin sulit. 

f. Studi perbandingan dalam suatu situasi yang alamiah tidak 

memungkinkan pemilihan subyek penelitian yang terkontrol. 

3. Hasil Belajar Kognitif 

1. Hasil Belajar 

Dalam Nana sudjana (2009:22) hasil belajar merupakan 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajarnya. Horward Kingsley membagi tiga macam hasil 

belajar, yakni (a) keterampilan dan kebiasaan, (b) pengetahuan dan 

pengertian, (c) sikap dan cita-cita. Masing-masing jenis hasil belajar 

dapat diisi dengan bahan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. 
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Sedangkan Gagne membagi lima kategori hasil belajar, yakni (a) 

informasi verbal, (b) keterampilan intelektual, (c) strategi kognitif, (d) 

sikap, (e) keterampilan motoris. 

Dalam pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, baik 

tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan 

klasifikasi  hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar 

membaginya menjadi tiga ranah yakni ranah kognitif, ramah afektif, 

dan ranah psikomotorik. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil 

belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan 

atau ingatan, pemahaman aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

Kedua aspek pertama disebut koggnitif tingkat rendah dan keempat 

aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. Ranah afektif 

berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yakni 

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan 

internalisasi. Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar 

keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah 

psikomotorik, yakni gerakan refleks, keterampilan gerak dasar, 

kemampuan perceptual, keharmonisan atau ketetapan, gerakan 

keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif. 

Berdasarkan kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis 

Kompetensi) dalam Susilo (2013) terdapat kriteria ketuntasan belajar 

perorangan dan klasikal yaitu: 

a. Siswa dikatakan tuntas secara individu jika menyerap 75 %. 
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b. Siswa dikatakan tuntas secara klasikal jika minimal 75 % siswa 

mengalami ketuntasan individu atau dengan kata lain siswa 

dikatakan tuntas secara klasikal apabila jumlah siswa yang tuntas ≥

75 % dari jumlah seluruh siswa.  

2. Ranah Kognitf 

Good 1967 (Sudjana, 2007:75) menyatakan bahwa ranah 

kognitif merupakan proses pengetahuan yang lebih banyak didasarkan 

perkembangannya dari persepsi, intropeksi, atau memori siswa. 

Tujuan pembelajaran kognitif berdasarkan revisi Taksonomi Bloom 

oleh Anderson (1990) dibedakan menjadi enam tingkatan:  

a. Mengingat: mengurutkan, menjelaskan, mengidentifikasi, 

menamai, menempatkan, mengulangi, menemukan kembali. 

b. Memahami: menafsirkan, meringkas, mengaplikasikan, 

membandingkan, menjelaskan, membeberkan. 

c. Menerapkan: melaksanakan, menggunakan, menjalankan, 

melakukan, memilih, menyusun, memulai, menyelesaikan. 

d. Menganalisis: menguraikan, membandingkan, mengorganisir, 

mengubah struktur, mengintegrasikan, menyamakan, menyusun 

outline. 

e. Mengevaluasi: menyusun hipotesis, mengkritik, memprediksi, 

menilai, menguji, membenarkan, menyalahkan. 

f. Berkreasi: merancang, membangun, merencanakan, memproduksi, 

menemukan, menyempurnakan, memperkuat, memperindah 

(Maksum, 2012:14). 
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4. Model Pembelajaran 

Menurut Joyce dalam Trianto (2007:5), model pembelajaran 

adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman 

dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam 

tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran 

termasuk didalamnya buku-buku, film, komputer dan lain-lain. 

Menurut Suprijono (2010:46), model pembelajaran adalah 

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar 

tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para pengajar dalam 

merencanakan aktivitas belajar mengajar.  

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran merupakan suatu perencanaan yang melukiskan prosedur 

sistematis yang akan digunakan untuk menentukan apa yang akan dipakai 

oleh seorang guru dalam proses pembelajaran di dalam kelas. 

Model pembelajaran terdiri dari model pembelajaran langsung,  

model pembelajaran kooperatif, dan model pembelajaran  berbasis 

masalah (Suprijono, 2010:46). 

1. Model Pembelajaran Langsung 

Pembelajaran langsung atau direct instruction dikenal dengan 

sebutan active teaching. Penyebutan itu mengacu pada gaya mengajar 

dimana guru terlibat aktif dalam mengusung isi pelajaran kepada 
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peserta didik dan mengajarkan secara langsung kepada seluruh siswa. 

Pembelajaran langsung dirancang untuk penguasaan pengetahuan 

prosedural, pengetahuan deklaratif (pengetahuan faktual) serta 

berbagai keterampilan. Pembelajaran langsung dimaksudkan untuk 

menuntaskan dua hasil belajar yaitu penguasaan pengetahuan yang 

distrukturkan dengan baik dan penguasaan keterampilan. 

2. Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas 

meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang 

dipimpin lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. 

Pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekedar belajar dalam 

kelompok. Ada unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif yang 

membedakan dengan pembagian kelompok yang dilakukan asal-

asalan. 

3. Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Model pembelajaran berbasis masalah dikembangkan 

berdasarkan konsep-konsep yang dicetuskan oleh Jerome Bruner. 

Konsep  tersebut adalah belajar penemuan atau discovery learning. 

Mengenai discovery learning, Johnson membedakannya dengan 

inquiry learning. Hal ini karena proses akhir discovery learning 

adalah penemuan, sedangkan inquiry learning proses akhir terletak 

pada kepuasan meneliti. 
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5. Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi 

semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin 

oleh guru atau diarahkan oleh guru. Secara umum pembelajaran 

kooperatif dianggap lebih diarahkan oleh guru, dimana guru menetapkan 

tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan 

informasi yang dirancang untuk membantu peserta didik menyelesaikan 

masalah yang dimaksud. Guru biasanya menetapkan bentuk ujian tertentu 

pada akhir  tugas (Suprijono, 2010:54). 

Menurut Slavin (2008:10-17), metode pembelajaran kooperatif 

menyumbang ide bahwa siswa yang bekerja sama dalam belajar dan 

bertanggung jawab terhadap teman satu timnya mampu membuat diri 

mereka belajar sama baiknya. Penelitian mengenai metode pembelajaran 

kooperatif telah mengindikasi bahwa penghargaan tim dan tanggung 

jawab individual sangat penting untuk meningkatkan prestasi 

kemampuan dasar. Pembelajaran kooperatif terdiri dari beberapa macam 

metode antara lain: (1) Students Team Achievement  Division  (STAD); 

(2) Teams Games Tournament (TGT); (3) Jigsaw; (4) Teams Assisted 

Individualization (TAI); (5) Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC). 



26 

6. Model Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) 

1. Pengertian Teams Games Tournament 

Teams games Tournament (TGT) pada mulanya dikembangkan 

oleh David DeVries dan Keith Edwards, ini merupakan metode 

pembelajaran pertama dari Johns Hopkins. Dalam teams games

tounament para siswa dikelompokkan dalam tim belajar yang terdiri 

atas empat orang yang heterogen. Guru menyampaikan pelajaran lalu 

siswa bekerja dalam tim mereka untuk memastikan bahwa semua 

anggota tim telah menguasai pelajaran (Slavin,2008). 

Teams games Tournament (TGT) merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yaitu pertandingan permainan tim, siswa 

memainkan permainan dengan anggota-anggota tim lain untuk 

memperoleh tambahan poin pada skor tim mereka. Permainan 

disusun atas pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan pelajaran 

yang dirancang untuk mengetahui pengetahuan yang diperoleh siswa 

dari penyampaian pelajaran di kelas dan kegiatan-kegiatan 

kelompok. Permaian itu dimainkan pada meja-meja tournament

dapat diisi oleh wakil-wakil kelompok yang berbeda. Permainan itu 

berupa pertanyaan yang ditulis pada kartu-kartu yang diberi angka. 

Tiap-tiap siswa akan mengambil sebuah kartu yang diberi angka dan 

berusaha untuk menjawab pertanyaan yang sesuai dengan angka 

tersebut. Tournament ini memungkinkan bagi tim untuk menambah 
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skor kelompoknya bila mereka berusaha dengan maksimal.

Tournament ini dapat berperan sebagai riview materi pelajaran. 

Dalam TGT, siswa mempelajari materi di ruang kelas. Setiap 

siswa ditempatkan dalam satu kelompok yang terdiri dari 3 orang 

berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Komposisi ini dicatat 

dalam tabel khusus (tabel turnamen), yang setiap minggunya harus 

dirubah.  

Dalam TGT setiap anggota ditugaskan untuk mempelajari 

materi terlebih dahulu bersama anggota-anggotanya, barulah mereka 

diuji secara individual melalui game akademik. Nilai yang mereka 

peroleh dari game akademik tersebut akan menentukan skor 

kelompok mereka masing-masing (Huda, 2011:197). 

2. Langkah-langkah Pembelajaran Teams Games Tournament 

a. Prakegiatan Pembelajaran 

1) Materi 

Materi pembelajaran kooperatif model TGT dirancang untuk 

pembelajaran kelompok. Sebelum penyajian materi, peneliti 

mempersiapkan lembar kerja siswa (LKS) terlebih dahulu yang 

akan dipelajari saat belajar kelompok. 

2) Membagi siswa dalam kelompok belajar 

Kelompok dalam pembelajaran kooperatif model TGT terdiri 

dari empat orang siswa berdasarkan kemampuan akademik yang 
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berbeda-beda. Siswa diurutkan menjadi empat bagian yaitu 

kelompok tinggi, sedang 1, sedang 2, dan kelompok rendah. 

3) Membagi siswa di meja-meja turnamen 

Dalam pembelajarn kooperatif TGT, tiap meja terdiri atas empat 

siswa yang berkemampuan homogen. 

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

1) Penyampaian Materi 

Setiap pembelajaran kooperatif model TGT dimulai dengan 

kegiatan penyajian materi sekilas oleh guru yang mencakup 

kegiatan pembukaan, pengembangan, dan latihan terbimbing. 

- Pembukaan 

Guru memberitahukan apa yang akan dipelajari siswa dalam 

kelompok dan menginformasikan mengapa hal itu penting. 

Informasi tersebut ditunjukkan untuk memotivasi rasa ingin 

tahu siswa tentang konsep-konsep yang mereka pelajari. 

- Pengembangan 

- Guru memberitahukan fokus yang akan dicapai dan 

mendemonstrasikan konsep atau keterampilan secara aktif 

dengan menggunakan media pembelajarannya. Selain itu, 

guru juga harus sering menilai kemajuan siswa dengan 

mengajukan banyak pertanyaan, sekaligus menjelaskan 

mengapa jawaban itu benar atau salah. 

- Latihan Terbimbing 
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- Setelah guru menjelaskan dan mendemonstrasikan materi, 

langsung selanjutnya yang dilakukan guru adalah meminta 

siswa untuk mengerjakan soal-soal atau memberiakan tugas. 

2) Belajar Kelompok 

Dalam belajar kelompok, siswa belajar dengan 

menggunakan LKS dan setiap kelompok mendapatkan LKS. 

Belajar kelompok berfungsi untuk memastikan bahwa setiap 

anggota kelompok memahami materi yang sedang dipelajari dan 

mempersiapkan anggota kelompok untuk menghadapi turnamen. 

Jadi dalam belajar kelompok siswa yang mengalami kesulitan 

belajar akan dibantu oleh siswa yang lebih paham sehingga 

setiap anggota kelompok mempunyai penguasaan materi yang 

sama. 

Setelah belajar kelompok selesai, jika masih ada 

pertannyaan yang sulit diselesaikan oleh semua kelompok atau 

sebagian besar kelompok, guru bisa melakukan presentasi 

dengan menunjukkan perwakilan salah satu kelompok untuk 

menjelaskan ke depan, kemudian diadakan pembahasan 

bersama-sama. 

3) Turnamen 

Setelah siswa belajar kelompok, langkah berikutnya 

adalah diadakan turnamen. Dalam hal ini, guru membagi 

kelompok yang terdiri dari 3-4 orang mempunyai kemampuan 
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akademik homogen. Dalam tournament, setiap anggota 

kelompok akan mengerjakan soal. Setiap anggota mempunyai 

andil yang besar dalam memberikan kontribusi skor pada 

kelompok karena skor individu akan menentukan skor kelompok 

sehingga setiap anggota kelompok mempunyai tanggung jawab 

terhadap kelompok asalnya. 

4) Penghargaan Kelompok 

Setelah skor kelompok ditotal jumlah tertinggi dan waktu 

terpendek adalah juara 1, sedangkan juara 2 dan juara 3 adalah 

yang mempunyai yang ada dibawahnya. Jika ada kelompok 

yang mempunyai point atau angka jumlah yang sama maka 

diadakan turnamen tambahan untuk menentukan kelompok yang 

menang. Penghargaan diberikan pada kelompok yang mendapat 

juara 1 yang terdiri dari 4-5 anggota bisa berupa sertifikat, 

benda, makanan, dan barang lainnya. 

3. Kelebihan Teams Games Tournament 

a. Lebih meningkatkan pencurahan waktu untuk tugas.  

b. Mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan individu. 

c. Dengan waktu yang sedikit dapat menguasai materi secara 

mendalam.  

d. Proses belajar mengajar berlangsung dengan keaktifan dari siswa. 

e. Mendidik siswa untuk berlatih bersosialisasi dengan orang lain. 

f. Motivasi belajar jadi lebih tinggi. 
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g. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi. 

4. Kelemahan Teams Games Tournament 

a. Bagi guru 

Sulitnya pengelompokan siswa yang mempunyai kemampuan 

heterogen dari segi akademis dan waktu yang dihabiskan untuk 

diskusi siswa cukup banyak. Kelemahan ini akan dapat diatasi jika 

guru teliti dalam menentukan pembagian kelompok dan mampu 

menguasai kelas secara menyeluruh. 

b. Bagi siswa 

Masih adanya siswa berkemampuan tinggi kurang terbiasa 

dan sulit memberikan penjelasan kepada siswa yang lainnya. Untuk 

mengatasi kelemahan ini, tugas guru adalah membimbing dengan 

baik siswa yang mempunyai kemampuan akademik tinggi agar 

dapat dan mampu menularkan kemampuannya kepada siswa lain. 

7. Pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

1. Pengertian 

Menurut Trianto (2007), NHT merupakan salah satu jenis 

pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola 

interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap kelas tradisional untuk 

meningkatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang 

tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka 

terhadap isi pelajaran.  
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Teknik ini dirancang dengan memberi kesempatan kepada 

siswa untuk saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan 

jawaban yang paling tepat. Dengan melibatkan lebih banyak siswa  

di dalam model ini, model ini juga bertujuan untuk menggali setiap 

pemahaman siswa terhadap isi pelajaran. Teknik ini bisa digunakan 

dalam semua mata pelajaran dan semua tingkatan usia anak didik. 

2. Tujuan 

Ada tiga tujuan yang hendak dicapai dalam model 

pembelajaran NHT yaitu:  

a. Hasil belajar akademik struktural bertujuan untuk meningkatkan 

kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. 

b. Pengakuan adanya keragaman bertujuan agar siswa dapat 

menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai latar 

belakang. 

c. Pengembangan keterampilan sosial bertujuan untuk 

mengembangkan keterampilan sosial siswa. Keterampilan yang 

dimaksud antara lain berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai 

pendapat orang lain, mau menjelaskan ide atau pendapat, bekerja 

dalam kelompok dan sebagainya. 
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3. Langkah-langkah  

a. Persiapan 

Dalam tahap ini guru mempersiapkan rancangan pelajaran 

dengan membuat skenario pembelajaran, lembar kerja siswa, yang 

sesuai dengan model pembelajaran NHT. 

b. Pembentukan Kelompok 

Guru membagi para siswa menjadi beberapa kelompok 

yang beranggotakan 3-5 siswa, memberi nomor kepada setiap 

siswa dalam kelompok yang berbeda. Kelompok yang dibentuk 

merupakan percampuran yang ditinjau dari latar belakang sosial, 

ras, suku, jenis kelamin dan kemampuan belajar. 

c. Tiap Kelompok Harus Memiliki Buku Panduan 

Dalam pembentukan kelompok, tiap kelompok harus 

memiliki buku panduan agar dapat memudahkan siswa dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan yang diberikan oleh guru. 

d. Diskusi Masalah 

Dalam kerja kelompok setiap siswa berpikir bersama untuk 

menggambarkan dan meyakinkan bahwa setiap orang mengetahui  

jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan guru. Pertanyaan 

dapat bervariasi, dari yang bersifat spesifik sampai umum. 

e. Memanggil Nomor Anggota Atau Pemberian Jawaban 
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Dalam tahap ini, guru menyebut satu nomor dan para siswa 

dari tiap kelompok dengan nomor yang sama akan mengangkat 

tangannya dan menyiapkan jawaban kepada siswa dikelas. 

f. Memberi Kesimpulan 

Guru bersama siswa menyimpulkan jawaban akhir dari semua 

pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang disajikan. 

4. Kelebihan Model NHT 

a. Meningkatkan prestasi siswa. 

b. Memperdalam pemahaman siswa. 

c. Menyenangkan siswa dalam belajar. 

d. Mengembangkan sikap kepemimpinan siswa. 

e. Mengembangkan rasa percaya diri siswa. 

f. Mengembangkan rasa saling memiliki.  

g. Mengembangkan keterampilan-keterampilan masa depan. 

5. Kelemahan Metode NHT 

a. Membutuhkan waktu yang cukup lama bagi siswa dan guru, selain 

itu membutuhkan kemempuan yang khusus dalam melakukan atau 

menerapkannya. 

b. Kemungkinan nomer yang telah dipanggil akan dipanggil kembali 

oleh guru. 

c. Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. 
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8. Materi Hidrosfer 

1. Pengertian  

Hidrosfer berasal dari kata hidro yang berarti air dan shaire 

yang berarti lapisan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

hidrosfer merupakan tubuh air atau lapisan air yang menyelimuti 

bumi, baik yang berbentuk cair, salju, maupun es. Air merupakan 

sumber kehidupan utama bagi manusia. Tidak ada manusia yang bisa 

hidup tanpa air. Hampir tiga perempat permukaan bumi tertutup oleh 

air, baik air yang berada di perairan darat maupun air yang berada di 

perairan laut. Lapisan air yang menutupi permukaan bumi kita disebut 

hidrosfer. Lapisan air tersebut menutupi permukaan bumi dan 

membentuk sungai, danau, rawa, awan, maupun uap air. Dengan 

bantuan sinar matahari, air selalu mengalami sirkulasi sehingga 

jumlahnya di bumi relatif tetap. 

Ilmu yang mengkaji perairan disebut hidrologi. Hidrologi 

mempunyai beberapa cabang ilmu, yaitu sebagai berikut: 

a. Potamologi, yaitu ilmu yang mempelajari air yang mengalir di 

permukaan tanah. 

b. Limnologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang air yang 

menggenang di permukaan tanah (danau). 

c. Geohidrologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang air yang 

terdapat di bawah tanah. 

d. Kriologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang salju dan es. 
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e. Hidrometeorologi, yaitu ilmu yang mempelajari faktor-faktor 

meteorologi yang berpengaruh terhadap kondisi hidrologi. 

2. Perairan Darat 

Sejumlah massa air yang terdapat di daratan, di bawah 

permukaan, dan tergenang atau mengalir di permukaan disebut 

perairan darat. Macam-macam perairan darat adalah air tanah, sungai, 

danau, dan rawa. 

a. Air Tanah 

Air tanah adalah bagian air yang berada pada lapisan di 

bawah permukaan tanah. Kedalaman air tanah tidak sama di semua 

tempat. Hal itu tergantung pada tebal tipisnya permukaan di 

atasnya dan kedudukan air tanah tersebut. Ada dua lapisan air 

dalam tanah, yaitu lapisan tanah dangkal dan lapisan tanah dalam. 

b. Sungai 

 Aliran alami sungai merupakan sumber utama untuk 

memenuhi air bagi manusia. Hitan di pegunungan merupakan 

daerah tangkapan hujan. Dari daerah tangkapan hujan air mengalir 

pada anak-anak sungai menuju daerah bawah dan laut. Secara 

alami sungai mengalir sambil melakukan aktivitas yang satu sama 

lain saling berhubungan. Aktivitas tersebut antara lain erosi 

(pengikisan), pengangkutan (transportasi), dan pengendapan 

(sedimentasi).  
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Bahan yang diangkut oleh sungai terdiri atas material halus 

yang melayang dan material kasar berupa bongkahan batu yang 

menggelinding di dasar sungai. Sungai mengalir dalam tiga 

tingkatan, yaitu sungai muds, sungai dewasa dan sungai tua. 

c. Danau 

Danau adalah kumpulan air dalam cekungan. Danau 

mendapatkan air dari curah hujan, sungai, mata air, dan air tanah. 

Menurut terjadinya, danau dapat dibedakan menjadi empat, yaitu 

danau tektonik, danau vulkanik, danau lembeh gletser, dan danau 

dolina. 

3. Perairan Laut 

Samudra adalah laut yang luas. Air laut meliputi 97,2% dari 

jumlah air di bumi. Samudra terluas adalah Samudra Pasifik (49%), 

kemudian Samudra Atlantik, dan Samudra Hindia. Perairan laut 

dibedakan berdasarkan terjadinya, letaknya, dan kedalamannya.  

a. Berdasarkan terjadinya laut dibedakan atas laut trangresi, laut 

ingresi, dan laut regresi. 

b. Berdasarkan letaknya laut dibedakan menjadi laut tepi, laut 

pertengahan, dan laut pedalaman. 

c. Berdasarkan kedalamannya laut dibedakan menjadi zonz litoral, 

zona neritik, zona batial, dan zona abisal. 
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4. Manfaat Air Bagi Kehidupan 

Air merupakan sumber kehidupan bagi manusia, binatang, dan 

tumbuhan. Dalam kehidupan manusia, air dipergunakan dalam semua 

bidang kehidupan. Dalam kegiatan rumah tangga, air dimanfaatkan 

untuk minum, mencuci, dan kakus. Seseorang di negara maju 

menghabiskan 250 liter air setiap hari, sementara di negara 

berkembang hanya 150 liter setiap harinya. 

Pada bidang industri, air merupkan bahan baku untuk proses 

pendinginan dan pemeliharaan pabrik. Sedangkan, air terjun dapat 

menggerakan generator untuk pembangkit listrik. Dalam bidang 

pertanian, air diperlukan untuk irigasi. 

Air dipergunakan pula sebagai sarana transportasi, terutama 

bagi daerah-daerah di pedalaman yang memiliki sungai. Sarana 

transportasi melalui air termasuk paling murah. Air memberi fasilitas 

untuk berbagai kegiatan rekreasi, seperti renang, memancing, 

pelayaran, dan pariwisata. 

5. Perairan Wilayah dan Zona Ekonomi Eksklusif 

Pada tanggal 13 Desember 1957, Indonesia mengeluarkan 

suatu deklarasi yang dikenal dengan Deklarasi Juanda yang 

melahirkan wawasan nusantara. Dalam deklarasi tersebut ditentukan 

bahwa batas wilayah perairan Indonesia adalah 12 mil dari garis dasar 

pantai masing-masing pulau sampai titik terluar. Pada tahun 1973, 
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pemerintah Indonesia mengelurkan Undang-Undang No. 1 Tahun 

1973 tentang landas kontinen. 

Oleh karena itu penentuan landas kontinen Indonesia 

didasarkan atas wilayah perairan Indonesia maka diadakan perjanjian 

atau persetujuan mengenai garis batas dan landas kontinen dengan 

negara-negara tetangga. Selanjutnya, pada tanggal 21 Maret 1980, 

Pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman tentang Zone 

Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang mempunyai batas 200 mil diukur dari 

garis dasar wilayah laut Indonesia. 

Menurut ZEE, segala sumber daya hayati maupun sumber daya 

alam lainnya yang berada di wilayah itu menjadi “hak eksklusif”

negara Indonesia. Oleh karena itu, segala jenis eksplorasi, eksploitasi, 

serta penelitian di ZEE harus mendapatkan izin dari pemerintah 

Indonesia. Lalu lintas laut ataupun udara dan pemasangan kabel 

telepon dibawah laut diperkenankan sepanjang tidak bertentangan 

dengan hukum laut Internasional. 

6. Pantai dan Pesisir 

Pantai dan pesisir merupakan dua istilah yang berbeda 

walaupun keduanya saling berkaitan. Pesisir adalahbagian di 

permukaan bumi yang terletak diantara daerah pasang naik dan pasang 

surut. Pada waktu pasang naik, pesisir tertutup oleh air dan pada 

waktu pasang surut tampak berupa daratan. Oleh karena itu, pesisir 

sama panjang dengan pantai. 
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Lebar pesisir tidak sama untuk semua pantai, tergantung pada 

jenis pantainya. Pantai yang curam, lebar pesisirnya sangat sempit 

karena ketika pasang naik, air laut tertahan oleh dinding pantai 

sehingga tidak dapat masuk mengalir jauh ke daratan. 

Batas antara darat dan laut disebut pantai. Batas ini merupakan 

zona laut sampai kedalaman 200 m (garis isobaths 200 m). Jadi laut 

yang dalamnya kurang dari 200 m masih termsuk daratan sebab sifat-

sifatnya sama dengan daratan yang disebut shelft. Menurut bentuknya 

ada empat macam pantai, yaitu pantai landai, pantai curam, pantai 

bertening, dan pantai karang. 

7. Ekosistem Pantai dan Manfaatnya 

Ekosistem pantaui memiliki cirri tersendiri dibandingkan 

dengan ekosistem lain di tempat yang berbeda. Ekosistem adalah 

saling ketergantungan antara komunitas makhluk hidup dan antara 

makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem pantai ditandai 

dengan berkembangnya tipe hutan bakau (mangrove) sehingga 

ekosistem pantai disebut juga dengan ekosistem hutan bakau. 

Hutan bakau adalah sejenis hutan yang tumbuh dan 

berkembang di kawasan pinggirr pantai dan muara-muara sungai. 

Pohon bakau mempunyai akar tunjang menancap kuat di dasar 

perairan dan bagian atasnya tidak terendam air. Akar ini berfungsi 

sebagai organ untuk bernapas dan memperkukuh tegaknya tanaman. 
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Lingkungan fisik tempat tumbuh hutan bakau meliputi daerah pasang 

surut. 

Ekosistem pantai yang tertutup oleh hutan bakau member 

manfaat yang besar bagi manusia, antara lain sebagai berikut: 

a. Melindungi pantai dari abrasi. Akar pohon bakau mampu menahan 

hantaman ombak dari laut sehingga terhindardari bahaya abrasi 

pantai. 

b. Menahan merembesnya air asin (intrusi) ke daratan. 

c. Melindungi ikan dan binatang lainnya. 

d. Sebagai penahan sedimentasi yang berlebih (Sardiman:2010). 
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B. KAJIAN HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN 

Tabel 2.1 Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan 

No Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Varabel  

Penelitian 

Metode  

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1 Anif 

Sukmawati 

Komparasi Model PBI 

Bermediakan Video 

Interaktif Dengan 

Model Konvensional 

Bermedikan Slide 

Power Point Materi 

Hidrosfer 

Variabel bebasnya 

adalah pelaksanaan 

pembelajaran 

menggunakan model 

pembelajaran PBI 

bermediakan video 

interaktif untuk kelas 

eksperimen dan 

pembelajaran 

menggunakan model 

Metode 

kuantitatif 

dengan Metode 

eksperimen 

 Secara umum, 

pelaksanaan 

pembelajaran 

menggunakan model 

PBI bermediakan video 

interaktif sudah 

berlangsung dengan 

baik. 

 Terdapat perbedaan 

hasil belajar yang 

signifikan. 

 Berdasarkan hasil 

perhitungan t-test 
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konvensional 

bermediakan slide 

power point untuk kelas 

kontrol dan variabel 

terikatnya adalah hasil 

belajar siswa dalam 

ranah afektif, kognitif,  

dan psikomotorik 

materi hidrosfer 

dengan taraf signifikansi 

5% dan dk (47) 

diperoleh 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (3,56) > 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (1,68). Dengan 

demikian hipotesis 

alternatif “diterima”

yang artinya hasil 

belajar siswa kelas 

eksperimen lebih baik 

dibandingkan siswa 

kelas kontrol. 

2 Cut 

Nurasma 

Perbandingan Hasil 

Belajar Siswa 

Menggunakan Model 

Pembelajaran 

Perbedaan hasil belajar 

dan Proses 

pembelajaran. 

Metode 

kuantitatif 

dengan Metode 

eksperimen. 

 Berdasarkan hasil 

pengolahan data 

penelitian diperoleh 

nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 1,5

dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙= 1,68 pada 

taraf signifikan 5% dan 
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Kooperatif Tipe Take 

And Give Dengan  

Model Pembelajaran 

Think Pair Share Pada 

Pelajaran Geografi 

Kelas XI IPS Di SMA 

N 7 Banda Aceh 

derajat kebebasan (dk= 

29 + 25 – 2 = 52), Maka 

hipotesisnya ditolak. 

 Tidak ada perbedaan 

yang signifikan antara 

kedua model tersebut. 

3 Rahayu 

Mulyati 

Perbandingan 

Penggunaan Media 

Bagan Dan Media Peta 

Dalam Pembelajaran 

Geografi Terhadap 

Pencapaian Kompetensi 

Dasar 

Variabel terikatnya 

adalah pencapaian 

kompetensi dasar 

(pemahaman, 

penguasaan, dan 

kemampuan 

mendeskripsikan materi 

Metode 

eksperimen 

dengan desain 

penelitiannya 

control grup 

pretest and 

posttest 

 Terdapat perbedaan 

hasil pretest dan posttest 

pada kelompok bagan 

dan kelompok peta. 

 Terdapat perbedaan 

pencapaian kompetensi 

dasar peserta didik 

antara kelompok bagan 

dan kelompok peta 
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Benua dan Samudera). 

Variabel bebasnya 

adalah media grafis 

(terdiri dari media 

bagan pada kelompok 

bagan dan media peta 

pada kelompok peta). 

Selain itu, terdapat 

variabel antaranya yaitu 

proses 

dilihat dari skor rata-

rata  dan  gain serta 

pada proses 

pembelajaran kelompok 

bagan lebih menunjukan 

sikap yang lebih positif 

seperti pada saat 

pembelajaran mereka 

sangat antusias 

mengikuti jalannya 

diskusi dibandigkan 

dengan kelompok peta. 
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C. KERANGKA BERFIKIR 

Pentingnya pembelajaran geografi yaitu untuk mengembangkan 

pengetahuan sumber daya alam, mengetahui peluang dan keterbatasannya 

untuk dimanfaatkan, mengembangkan keterampilan mengamati lingkungan 

fisik, lingkungan sosial dan lingkungan binaan, menumbuhkan kesadaran 

terhadap perubahan fenomena geografi yang terjadi di lingkungan sekitar. 

Hasil belajar geografi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 

faktor intern dan juga faktor ekstern. Faktor intern menyangkut faktor 

jasmaniah, psikologis dan kelelahan. Sedangkan faktor ekstern yaitu 

menyangkut faktor keluarga, sekolah dan masyarakat. Salah satu faktor 

yang berpengaruh terhadap hasil belajar geografi adalah pemilihan dan 

peggunaan model pembelajaran.  

Dalam proses belajar mengajar setiap guru senantiasa mengharapkan 

anak didiknya dapat mencapai hasil belajar yang semaksimal mungkin. 

Untuk itu guru harus mampu memilih dan menentukan model pembelajaran 

yang tepat sehingga materi yang disajikan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Berikut adalah gambaran dari kerangka berfikir pada penelitian 

ini. 
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Gambar 2.1 Kerangka berfikir yang dikembangkan dalam penelitian. 

Pembelajaran kurang menarik karena model  

pembelajaran kurang bervariasi 

Siswa pasif, hanya menerima materi dari guru, cepat 

bosan dan mengantuk 

Model 

pembelajaran 

kooperatif 
Model pembelajaran 

TGT 

Model pembelajaran 

NHT 

Hasil belajar  

Pembelajaran 

dengan model TGT 

Pembelajaran  

dengan model NHT 

Hasil belajar  

Dibandingkan, untuk 

mengetahui hasil belajar 

manakah yang lebih baik 
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D. HIPOTESIS 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Arikunto, Suharsini 2006:71).  Berdasarkan kerangka berfikir diatas maka 

hipotesis yang dapat ditemukan adalah: 

1. Hasil belajar geografi pada pokok bahasan hidrosfer dengan 

menggunakan model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) 

lebih baik dari pada model pembelajaran Numbered Head Together

(NHT). 

2. Hasil belajar geografi pada pokok bahasan hidrosfer dengan 

menggunakan model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) 

tidak lebih baik dari pada model pembelajaran Numbered Head Together

(NHT). 
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BAB  V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai studi 

komparasi hasil belajar antara penggunaan model pembelajaran  Teams 

Games Tournament dengan Numbered Head Together pada pokok bahasan 

hidrosfer kelas VII SMP N 1 Pabuaran, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Rata-rata hasil belajar kognitif pada kelas eksperimen I menggunakan 

model Teams Games Tournament mengalami kenaikan. Nilai rata-rata 

aspek kognitif pada awalnya (nilai ulangan harian) sebesar 72,34, nilai 

pre test sebesar 58,38 dan nilai post test sebesar 79,09. Kenaikan hasil 

belajar kognitif disebabkan oleh penggunaan model Teams Games 

Tournament yang bermanfaat bagi siswa dalam penyerapan materi 

pembelajaraan karena mampu menarik perhatian lebih para siswa. 

2. Rata-rata hasil belajar kognitif kelas eksperimen II menggunakan model 

Numbered Head Together mengalami kenaikan. Nilai rata-rata aspek 

kognitif pada awalnya (nilai ulangan harian) sebesar 72,18, nilai pre test 

sebesar 59,50 dan nilai post test sebesar 73,28. Kenaikan hsail belajar 

kognitif disebabkan oleh penggunaan model Numbered Head Together 

yang bermanfaat bagi siswa dalam penyerapan materi pembelajaraan 

karena
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mampu menarik perhatian lebih para siswa. Kenaikan hasil belajar 

kognitif pada pembelajaran ini tidak begitu signifikan seperti pada 

pembelajaran menggunakan model Teams Games Tournament karena  

tidak adanya tahapan turnamen yang membuat siswa makin berlomba 

menjadikan kelompoknya yang terbaik. 

3. Berdasarkan analisis hasil belajar kognitif (post test) dengan uji-t  

menunjukan t hitung 2,593 dan t tabel 1,998. Karena t hitung > t tabel 

maka disimpulkan hasil belajar IPS pada pokok bahasan hidrosfer 

menggunakan model Teams Games Tournament lebih baik dibandingkan 

hasil belajar yang menggunakan Numbered Head Together. 

B. SARAN 

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan 

saran sebagai berikut: 

1. Guru IPS SMP N 1 Pabuaran perlu mengaplikasikan model-model 

pembelajaran yang inovatif agar siswa tidak merasa bosan dalam 

mengikuti kegiatan belajar di kelas, sehingga proses pembelajaran akan 

lebih efektif. 

2. Guru IPS SMP N 1 Pabuaran dapat memanfaatkan penggunaan model 

Teams Games Tournament dan Numbered Head Together dalam 

pembelajaran Geografi khususnya pokok bahasan hidrosfer karena dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa sebab model pembelajaran yang 

bervariasi dapat menarik minat siswa sehingga materi mudah dipahami. 
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3. Apabila guru akan menggunakan model Teams Games Tournament

dan Numbered Head Together maka guru perlu meningkatkan

pemantauan   terhadap siswa selama proses diskusi berlangsung untuk

menghindari terjadinya kegaduhan siswa. 
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