
9 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk membantu 

mengembangkan diri seseorang, sehingga mampu menghadapi setiap perubahan 

yang terjadi. Pendidikan tidak terlepas dari pembelajaran sedangkan 

pembelajaran dapat diartikan sebagai proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru 

dan siswa yang saling bertukar informasi. 

A. Kajian Teori 

Pada bagian ini menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan 

pembelajaran tematik meliputi: 1) hakekat pembelajaran, 2) pembelajaran 

matematika sekolah dasar, 3) model-model pembelajaran, dan 4) pembelajaran 

tematik.

1. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara siswa 

dengan guru dan antara sesama siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran adalah 

proses yang sengaja dirancang untuk menciptakan terjadinya aktivitas belajar 

dalam diri individu Pribadi (2009:11). Oleh karenanya, pembelajaran merupakan 

sesuatu hal yang bersifat eksternal dan sengaja dirancang untuk mendukung 

terjadinya proses belajar mengajar. 

Sejalan dengan hal itu, Supriadie (2012:09) menyatakan bahwa 

pembelajaran atau intruksional adalah suatu konsepsi dari dua dimensi kegiatan 

(belajar dan mengajar) yang harus direncakanan penguasaan sejumlah 

kompetensi dan indikator sebagai gambaran hasil belajar. Pembelajaran juga 

dan siswa yang saling bertukar informasi. 

Kajian Teori 

Pada bagian ini menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan 

pembelajaran tematik meliputi: 1) hakekat pembelajaran, 2) pembelajaran 

matematika sekolah dasar, 3) model-model pembelajaran, dan 4) pembelajaran 

tematik.

Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara siswa 

dengan guru dan antara sesama siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran adalah 

proses yang sengaja dirancang untuk menciptakan terjadinya aktivitas belajar 

dalam diri individu Pribadi (2009:11). Oleh karenanya, pembelajaran merupakan 
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merupakan bagian elemen yang memiliki peran sangat dominan untuk 

mewujudkan kualitas baik proses maupun lulusan pendidikan Muchith 

(2008:02). Kesimpulannya bahwa pembelajaran merupakan proses yang 

dirancang untuk menciptakan aktivitas belajar dimana dalam belajr yang harus 

direncankan penguasaan kompetensi dan indikator agar mewujudkan kualitas 

baik proses maupun lulusan pendidikan. 

Pengertian pembelajaran sendiri memiliki pengertian yang sangat beragam. 

Diantaranya untuk melakukan pembelajaran seorang pendidikan menginginkan 

pembelajaran yang efektif agar pembelajaran berjalan sesuai yang sudah 

direncanakan. Menurut Pribadi (2009:183) pembelajaran yang efektif adalah 

pembelajaran yang dapat memfasilitasi aktivitas untuk mencapai tingkat 

kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang optimal. 

Pembelajaran menjadi efektif serta dapat memfasilitasi peserta didik agar 

aktivitas belajar berjalan optimal. 

Aktivitas belajar mengajar yang dilakukan dikelas tidak terlepas dari 

peranan seorang pendidikan atau guru yang memfasilitasi siswa dalam setiap 

pembelajaran. Setiap pembelajaran itu sendiri terdapat komponen-kompenen 

agar terciptanya pembelajaran yang efesien. Menurut Pribadi (2009:31) 

pembelajaran  juga merupakan sebuah sistem dengan komponen-komponen 

yang salaing berkaitan meliputi siswa, tujuan, metode, media, stategi 

pembelajaran, evaluasi, dan umpan balik. Riyana (2012:03) pembelajaran kana 

terdapat komponen-komponen sebagai berikut; tujuan, materi/bahan ajar, 

metode dan media, evaluasi, anak didik/ siswa, dan adanya pendidik/guru. 

Sehingga kata lain komponen-komponen pembelajaran harus mendukung suatu 

Diantaranya untuk melakukan pembelajaran seorang pendidikan menginginkan 

pembelajaran yang efektif agar pembelajaran berjalan sesuai yang sudah 

direncanakan. Menurut Pribadi (2009:183) pembelajaran yang efektif adalah 

pembelajaran yang dapat memfasilitasi aktivitas untuk mencapai tingkat 

kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang optimal. 

Pembelajaran menjadi efektif serta dapat memfasilitasi peserta didik agar 

aktivitas belajar berjalan optimal. 

Aktivitas belajar mengajar yang dilakukan dikelas tidak terlepas dari 

peranan seorang pendidikan atau guru yang memfasilitasi siswa dalam setiap 

pembelajaran. Setiap pembelajaran itu sendiri terdapat komponen-kompenen 

agar terciptanya pembelajaran yang efesien. Menurut Pribadi (2009:31) 
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pembelajaran seingga proses belajar mengajar berjalan sesuai dengan yang 

direncanakan.

2. Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar 

a) Pembelajaran Matematika

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang menurut 

kebanyakan orang adalah pelajaran yang sulit.  Walaupun demikian, 

semua orang harus mempelajari matematika karena merupakan sarana 

untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Matematika 

merupakan salah satu bidang studi yang menduduki peranan penting 

dalam dunia pendidikan karena matematika diajarkan di institusi-institusi 

pendidikan, baik ditingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi 

(Yensy, 2012:24). Hal ini menujukan bahwasannya matematika 

merupakan pelajaran yang sangat penting diberikan di mulai dari sekolah 

dasar. 

Matematika menjadi sangat penting dikarenakan menjadi salah satu 

pebembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tentu saja 

pembelajaran matematika harus di berikan kepada siswa mulai dari 

sekolah dasar. Menurut (Simorangkir, 2014:30) pembelajaran 

matematika dijenjang pendidikan dasar dan menengah adalah untuk 

mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perbuhan keadaan 

dalam kehidupan dunia yang selalu berkembang, mulai latihan bertindak 

atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efesien 

dan efektif. 

untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Matematika 

merupakan salah satu bidang studi yang menduduki peranan penting 

dalam dunia pendidikan karena matematika diajarkan di institusi-institusi 

pendidikan, baik ditingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi 

(Yensy, 2012:24). Hal ini menujukan bahwasannya matematika 

merupakan pelajaran yang sangat penting diberikan di mulai dari sekolah 

dasar. 

Matematika menjadi sangat penting dikarenakan menjadi salah satu 

pebembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tentu saja 

pembelajaran matematika harus di berikan kepada siswa mulai dari 

sekolah dasar. Menurut (Simorangkir, 2014:30) p
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Banyak siswa menganggap bahwa matematika adalah pelajaran 

yang sulit dan menegangkan. Sehingga pada umunya nilai matematika 

yang diperoleh kurang memuaskan. Matematika merupakan suatu bahan 

kajian yang memiliki objek abstrak dan dibangun melalui proses 

penalaran deduktif, yaitu kebenran suatu konsep sebgai akibat logis dari 

kebenaransebelumnya sehingga keterkaitan antara konsep dalam 

matematika (Perdana, 2013:100). Hal ini menunjukan bahwasannya 

pembelajaran matematika bagi sebgaian siswa menjadi pelajaran yang 

sangat sulit. 

Kegiatan pembelajaran matematika diharapkan mampu membuat 

siswa terampil menyelasaikan permasalahan yang dihadapinya. Namun 

kebanyakan siswa tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapnnya. (Mahardiyanti, 2014:144) matematika merupakan salah 

satu pelajaran yangselalu menjadi momok bagi siswa, karena mereka 

memandang matematika sebagai pelajaran yang sulit. Sehingga perlu 

perubahan agar konsep yang abstrak menjadi lebih mudah agar siswa 

tidak berkesulitan dalam menerima pelajaran. 

Pemahaman konsep perlu ditanamkan kepada siswa sejak masih 

duduk dibangku sekolah dasar, agar ketika pembelajaran matematika 

diberikan siswa tidak kesulitan, hal ini sejalan dengan yang diungkapkan 

(Purwaningsih, 2016:402) pada pembelajaran matematika, pemahaman 

konsep memiliki peranan sangat penting karena konsep matematika yang 

satu dengan yang lainnya berkaitan sehingga untuk mempelajari harus 

runtut dan berkesinambungan, jika siswa sudah memahami konsep maka 

pembelajaran matematika bagi sebgaian siswa menjadi pelajaran yang 

sangat sulit. 

Kegiatan pembelajaran matematika diharapkan mampu membuat 

siswa terampil menyelasaikan permasalahan yang dihadapinya. Namun 

kebanyakan siswa tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapnnya. (Mahardiyanti, 2014:144) matematika merupakan salah 

satu pelajaran yangselalu menjadi momok bagi siswa, karena mereka 

memandang matematika sebagai pelajaran yang sulit. Sehingga perlu 

perubahan agar konsep yang abstrak menjadi lebih mudah agar siswa 

tidak berkesulitan dalam menerima pelajaran. 

Pemahaman konsep perlu ditanamkan kepada siswa sejak masih 
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akan mempermudah siswa dalam memahami konsep-konsep matematika 

yang lebih komplek.

b) Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar

Siswa sekolah dasar (SD) berada pada tahap perkembangan kognitif 

yang berberda dengan siswa sekolah pada jenjang berikutnya. Oleh 

karena itu, pembelajaran di SD sedap mungkin dimulai dengan 

menyajikan masalah realistik sehingga dapat dibayangkang oleh siswa 

(Negara, 2013:700). Sejalan dengan prinsip tersebut pembelajaran 

matemati di sekolah dasar harus menyenangkan agar proses belajar 

mengajar berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan. 

Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya pendidik untuk 

membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. (Mulyati, 

2013:336) Pendidikan di Sekolah Dasar seyogyanya dapat memberikan 

semangat untuk tingkat selanjutnya dan mampu memberikan bekal 

kemampuan dan keterampilan dasar strategis sejak kelas-kelas awal. 

Dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar khususnya disekolah 

dasar harus sesuaikan dengan tingkatan kelas pada sekolah dasar. 

Materi yang di sajikan dalam pembelajaran matematika di sekolah 

dasar disesuaikan dengan tingkatan kelasnya. Proses pembelajaran ini 

guru harus lebih banyak berperan sebagai pembimbing. Menurut 

Heruman (2013:04) dalam pembelajaran matematika di tingkat SD, 

diharapkan terjadi reinvention (penemuan kembali). Penemuan kembali 

adalah menemukan suatu cara penyelesaian secara informasi dalam 

pembelajaran dikelas. Sehingga dalam pembelajaran matematika 

(Negara, 2013:700). Sejalan dengan prinsip tersebut pembelajaran 

matemati di sekolah dasar harus menyenangkan agar proses belajar 

mengajar berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan. 

Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya pendidik untuk 

membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. (Mulyati, 

2013:336) Pendidikan di Sekolah Dasar seyogyanya dapat memberikan 

semangat untuk tingkat selanjutnya dan mampu memberikan bekal 

kemampuan dan keterampilan dasar strategis sejak kelas-kelas awal. 

Dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar khususnya disekolah 

dasar harus sesuaikan dengan tingkatan kelas pada sekolah dasar. 

Materi yang di sajikan dalam pembelajaran matematika di sekolah 
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disekolah dasar peserta didik diharapkan menemukan cara untuk 

menyelesaikan masalah melalui informasi yang di berikan di dalam 

kelas. 

Sejalan dengang itu, seorang guru harus dapat menanamkan 

pengetahuan konseptual kepada siswa untuk memahami hubungan 

multiplikatif dalam penalaran proposional. Menurut Purnomo (2015:03) 

pengetahuan siswa yang sangat tergantung pada pengetahuan prosedural 

dan tidak dilandasi pengetahuan konseptual akan menyulitkan siswa 

untuk meninjau dan mengevaluasi kemungkinan kesalahan pada 

prosedur pemecahan masalah. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk 

mengembangkan pengetahuan prosedural dan pengetahuan konseptual 

pada siswa. 

3. Model-model Pembelajaran 

Model pembelajaran secara garis besar diartikan sebagai suatu pendekatan 

yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Pribadi (2009:86) model 

adalah sesuatu yang menggambarkan adanya pola pikir yang biasanya 

menggambarkan keseluruhan konsep yang saling berkaitan. Sehingga model 

pembelajaran merupakan gambaran pola pikir yang saling berkaitan. Model 

pembelajaran juga memiliki ciri-ciri, dimana ciri model pembelajaran sebagai 

berikut Rusman (2012:136). 

(1) mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu, misalnya 
model berfikir induktif dirancang untuk mengembangkan proses 
berfikir induktif, (2) dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan 
kegiatan belajar mengajar di kelas, misalnya model Synectic 
dirancang untuk memperbaiki kreativitas dalam pelajaran 
mengarang, (3) memiliki bagian-bagian model yang dinamakan: 
(a) urutan langkah-langkah pembelajaran (syntax); (b) adanya 
prinsip-prinsip reaksi; (c) sistem sosial; dan (d) sistem pendukung. 

dan tidak dilandasi pengetahuan konseptual akan menyulitkan siswa 

untuk meninjau dan mengevaluasi kemungkinan kesalahan pada 

prosedur pemecahan masalah. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk 

mengembangkan pengetahuan prosedural dan pengetahuan konseptual 

pada siswa. 

Model-model Pembelajaran 

Model pembelajaran secara garis besar diartikan sebagai suatu pendekatan 

yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Pribadi (2009:86) model 

adalah sesuatu yang menggambarkan adanya pola pikir yang biasanya 

menggambarkan keseluruhan konsep yang saling berkaitan. Sehingga model 

pembelajaran merupakan gambaran pola pikir yang saling berkaitan. Model 
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Keempat bagian tersebut merupakan pedoman praktis bila guru 
akan melaksanakan suatu model pembelajaran, (4) memiliki 
dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. dampak 
tersebut meliputi: (a) damapk pelajaran, yaitu hasil belajaryang 
dapat diukur; (b) damapk pengiring, yaitu hasil belajar jangka 
panjang, dan (5) membuat persiapan mengajar (desain 
instruksional) dengan pedoman model pembelajaran yang 
dipilihnya. 

a) Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah 

siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya 

berbeda Isojoni (2016:12). Oleh karenanya setiap siswa dalam masing-

masing kelompok harus bekerja sama dan saling membantu satu sama 

lain. (Mulyati dkk, 2013:337) dalam pembelajaran kooperatif dituntut 

adanya kerjasaa antar siswa dalam proses pembelajaran dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran. 

Pembelajaran Kooperatif merupakan metode belajar yang dilakukan 

secara berkelompok (Sumampouw, 2011:11). Pembelajaran kooperatif 

secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses pembelajaran yang 

didesain untuk membantu siswa agar dapat berinteraksi dan bekerja sama 

secara kolektif melalui tugas-tugas terstruktur guna mencapai tujuan 

pembelajaran Fathurrohman (2015:45).  

Sejalan dengan itu, dalam pembelajaran kooperatif seorang guru 

memiliki peranan yang sangat penting. Menurut Isjoni (2016:61) guru 

menciptakan lingkungan yang optimal baik secara fisik maupun mental, 

dengan cara menciptakan suasana kelas yang nyaman, suasana hati yang 

gembira tanpa tekanan, maka dapat memudahkan siswa dalam 

memahami materi pelajaran. Sesuai dengan pendapat tersebut, maka 

siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya 

berbeda Isojoni (2016:12). Oleh karenanya setiap siswa dalam masing-

masing kelompok harus bekerja sama dan saling membantu satu sama 

lain. (Mulyati dkk, 2013:337) dalam pembelajaran kooperatif dituntut 

adanya kerjasaa antar siswa dalam proses pembelajaran dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran. 

Pembelajaran Kooperatif merupakan metode belajar yang dilakukan 

secara berkelompok (Sumampouw, 2011:11). Pembelajaran kooperatif 

secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses pembelajaran yang 

didesain untuk membantu siswa agar dapat berinteraksi dan bekerja sama 

secara kolektif melalui tugas-tugas terstruktur guna mencapai tujuan 
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dalam pelaksanaan model pembelajaean kooperatf dibutuhkan kemauan 

dan kemampuan serta kreatifitas guru dalam mengolah lingkungan kelas. 

Pengelompokan dalam strategi pembelajaran kooperatif menggunakan 

pengelompokan heterogen. Pengelompokan ini dibentuk dengan 

memperhatiakan keanekaragaman, baik keanekaragaman gender, 

prestasi, latar belakang agama, sosio ekonomi, maupun etnik 

Fathurrohman (2015:51).  

b) Numbered Heads Together (NHT)

Model pembelajaran kepala bernomor (numbered heads)

dikembangkan oleh Spancer Kagan. Menurut Fathurraohman (2015:82) 

tipe model ini memberikan kesempatan pada siswa untuk saling 

membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang tepat. Selain 

itu, teknik ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerja 

sama mereka. Teknik ini bisa digunakan untuk semua mata pelajaran dan 

untuk semua tingkatan usia.  

Sejalan dengan itu, model pembelajaran Kooperatif tipe NHT lebih 

menitikberatkan pada keaktifan siswa untuk berkerja sama dalam 

kelompoknya. Selain itu melalui pemberian nomor membuat siswa harus 

aktif dan selalu siap untuk menjawab pertanyaan guru jika nomornya 

dipanggil, jadi siswa lebih menguasai materi pelajaran (Kurniawan, 

2013:02). Sehingga dalam pelaksanaan pemebelajaran NHT ini siswa 

dituntut untuk lebih berkonsentrasi dalam menerima pelajaran, sehingga 

siap ketika dipanggil untuk mewakili kelompoknya. 

b) Numbered Heads Together (NHT)

Model pembelajaran kepala bernomor (numbered heads

dikembangkan oleh Spancer Kagan. Menurut Fathurraohman (2015:82) 

tipe model ini memberikan kesempatan pada siswa untuk saling 

membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang tepat. Selain 

itu, teknik ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerja 

sama mereka. Teknik ini bisa digunakan untuk semua mata pelajaran dan 

untuk semua tingkatan usia.  

Sejalan dengan itu, model pembelajaran Kooperatif tipe NHT lebih 

menitikberatkan pada keaktifan siswa untuk berkerja sama dalam 

kelompoknya. Selain itu melalui pemberian nomor membuat siswa harus 
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Penggunaan model pembelajaran ini dapat melibatkan peserta didik 

untuk dapat berpikir sehingga mereka dapat terlibat langsung dalam 

proses pembelajaran Suparmi (2015:99). Hal ini menyebabkan peserta 

didik dapat mengamati suatu proses atau kejadian dengan sendirinya, 

sehingga akan memperkaya pengalaman serta membangkitkan rasa ingin 

tahu. 

Tujuan dibentuknya kelompok kooperatif adalah untuk memberikan 

kesempatan kepada siswa agar dapat terlibat secara aktif dalam proses 

berfikir dan dalam kegiatan-kegiatan belajar Fathurrohman (2015:82-

83), langkah-langkah sebagai berikut. 

Langkah 1. Persiapan 

Tahap ini guru mempersiapkan rencangan pelajaran dengan membuat 

skenario pembelajaran (SP), lembar keja siswa (LKS) yang sesuai 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

Langkah 2. Pembentukan Kelompok 

Tahap ini ialah pembentukan kelompok disesuaikan dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. Guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok yang beranggotakan 3-5 orang siswa. Guru 

memberikan nomor kepada setiap siswa dalam kelompok dan nama 

kelompok yang berbeda. Kelompok yang dibentuk merupakan 

percampuran yang ditinjau dari latar belakang sosial, ras, suku, jenis 

kelamin, dan kemampuan belajar. Selain itu, dalam pembentukan 

kelompok digunakan nila tes awal sebagi dasar dalam menentukan 

masing-masing kelompok. 

kesempatan kepada siswa agar dapat terlibat secara aktif dalam proses 

berfikir dan dalam kegiatan-kegiatan belajar Fathurrohman (2015:82-

83), langkah-langkah sebagai berikut. 

Langkah 1. Persiapan 

Tahap ini guru mempersiapkan rencangan pelajaran dengan membuat 

skenario pembelajaran (SP), lembar keja siswa (LKS) yang sesuai 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

Langkah 2. Pembentukan Kelompok 

Tahap ini ialah pembentukan kelompok disesuaikan dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. Guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok yang beranggotakan 3-5 orang siswa. Guru 
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Langkah 3. Tiap kelompok memiliki buku paket atau buku panduan 

Pembentukan kelompok, tiap kelompok harus memiliki buku paket 

atau buku panduan agar memudahkan siswa dalam menyelesaikan 

LKS atau masalah yang diberikan oleh guru. 

Langkah 4. Diskusi Masalah 

Tahapan ini didalam kerja kelompok, guru membagikan LKS kepada 

setiap siswa sebagai bahan yang akan dipelajari. dalam kerja 

kelompok setiap siswa berpikir bersama untuk menggambarkan dan 

menyakikan bahwa tiap orang mengetahui jawaban dari pertanyaan 

yang telah ada dalam LKS atau pertanyaan yang telah diberikan oleh 

guru. Pertanyaan dapat bervariasi, dari yang bersifat spesifik sampai 

yang umum. 

Langkah 5. Memanggil nomor anggota atau pemberian jawaban 

Kegiatan ini guru menyebutkan satu nomor dan para siswa dari setiap 

kelompok dengan nomor yang sama mengankat tangan dan 

menyiapkan jawaban kepada siswa di kelas. 

Langkah 6. Memberikan kesimpulan 

Guru bersama siswa menyimpulkan jawaban akhir dari semua 

pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang disajikan.

4. Pembelajaran Tematik 

a) Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar

Pembelajaan tematik adalah pembelajaran tepadu yang menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Sukini (2012:60) 

kelompok setiap siswa berpikir bersama untuk menggambarkan dan 

menyakikan bahwa tiap orang mengetahui jawaban dari pertanyaan 

yang telah ada dalam LKS atau pertanyaan yang telah diberikan oleh 

guru. Pertanyaan dapat bervariasi, dari yang bersifat spesifik sampai 

yang umum. 

Langkah 5. Memanggil nomor anggota atau pemberian jawaban 

Kegiatan ini guru menyebutkan satu nomor dan para siswa dari setiap 

kelompok dengan nomor yang sama mengankat tangan dan 

menyiapkan jawaban kepada siswa di kelas. 

Langkah 6. Memberikan kesimpulan 

Guru bersama siswa menyimpulkan jawaban akhir dari semua 
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Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam 

proses belajar secara aktif dalam proses pembelajaran sehingga siswa 

dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat 

menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. 

Sejalan dengan itu, Majid (2014:85) mengartiakan bahwasannya pada 

pembelajaran tematik peserta didik akan dapat memahami konsep-

konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan nyata 

yang menghubungakn antar-konsep dalam intra maupun antar-mata 

pelajaran. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran tematik 

merupakan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam pembelajaran 

serta mengaitkan antar –mata pelajaran melalui pengalaman langsung. 

Pembelajaran tematika juga bisa dikatan sebagai pembelajaran yang 

menyenangkan. Peranan  guru dalam merancang  sangat diperlukan agar 

pembelajaran efektif dan bermakna. Munurut Mulyasa (2015:101) ada 

prosedur yang harus diperhatikan guru dalam merancang pembelajaran 

agar efektif dan bermakna. 

Pemanasan dan apresiasi perlu dilakukan untuk menjajaki 

pengetahuan peserta didik, memotivasi peserta didik dengan menyajikan 

materi yang menarik, dan mendorong mereka untuk mengetahui 

beberapa hal baru. Pemanasan dan apresiasi ini dapat dilakukan dengan 

prosedur sebagai berikut. (a) pembelajaran dimulai dengan hal-hal yang 

diketahui dan dipahami peserta didik, (b) peserta didik dimotivasi dengan 

bahan ajar yang menarik dan berguna bagi kehidupan mereka, dan (3) 

yang menghubungakn antar-konsep dalam intra maupun antar-mata 

pelajaran. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran tematik 

merupakan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam pembelajaran 

serta mengaitkan antar –mata pelajaran melalui pengalaman langsung. 

Pembelajaran tematika juga bisa dikatan sebagai pembelajaran yang 

menyenangkan. Peranan  guru dalam merancang  sangat diperlukan agar 

pembelajaran efektif dan bermakna. Munurut Mulyasa (2015:101) ada 

prosedur yang harus diperhatikan guru dalam merancang pembelajaran 

agar efektif dan bermakna. 

Pemanasan dan apresiasi perlu dilakukan untuk menjajaki 

pengetahuan peserta didik, memotivasi peserta didik dengan menyajikan 
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peserta didik digerakkan agar tertarik dan bernafsu untuk mengetahui 

hal-hal yang baru Mulyasa (2015:111). 

Eksplorasi merupakan tahapan kegiatan pembelajaran untuk 

mengenalkan bahan dan mengkaitkan dengan pengetahuan yang telah 

dimiliki peserta didik. Hal tersebut dapat ditempuh dengan prosedur 

sebagai berikut Mulyasa (2015:113). 

(a) perkenalkan materi standar dan kompetensi dasar yang harus 
dimiliki oleh peserta didik, (b) kaitakan materi standar dan 
kompetensi dasar yang baru dengan pengetahuan dan kompetensi 
yang sudah dimiliki oleh peserta didik, dan (c) pilihlah metode 
yang paling tepat, dan gunakan secara bervariasi untuk 
meningkatkan penerimaan peserta didik terhadap materi standar 
dan kompetensi baru.

Konsolidasi merupakan kegiatan untuk mengaktifkan peserta didik 

dalam membentuk kompetensi dan karakter, serta menghubungkannya 

dengan kehidupan peserta didik. Konsolidasi pembelajaran ini dapat 

dilakukan dengan prosedur berikut Mulyas (2015:115). 

(a) libatkan peserat didik secara aktif dalam menafsirkan dan 
memahami materi dan kompetensi baru, (b) libatkan peserta didik 
secara aktif dalam proses pemecahan masalah (problem solving), 
terutama dalam masalah-masalah aktual, (c) latakkan penekanan 
pada kaitan struktual, yaitu kaitan antara matri standar dan 
kompetensi baru dengan berbagai aspek kegiatan dan kehidupan 
dalam lingkungan masyarakat, dan (d) pilihlah metode yang paling 
tepat sehingga materi standar dapat diproses menjadi kompetens 
dan karakter peserta didik. 

Pembentukan sikap, kompetensi, dan karakter peserta didik dapat 

dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. (a) dorong peserta didik 

untuk menerapkan konsep, (b) praktekkan pembelajaran secara langsung, 

dan (c) gunakan metode yang paling tepat. Penilaian formatik perlu 

dimiliki oleh peserta didik, (b) kaitakan materi standar dan 
kompetensi dasar yang baru dengan pengetahuan dan kompetensi 
yang sudah dimiliki oleh peserta didik, dan (c) pilihlah metode 
yang paling tepat, dan gunakan secara bervariasi untuk 
meningkatkan penerimaan peserta didik terhadap materi standar 
dan kompetensi baru.

Konsolidasi merupakan kegiatan untuk mengaktifkan peserta didik 

dalam membentuk kompetensi dan karakter, serta menghubungkannya 

dengan kehidupan peserta didik. Konsolidasi pembelajaran ini dapat 

dilakukan dengan prosedur berikut Mulyas (2015:115). 

(a) libatkan peserat didik secara aktif dalam menafsirkan dan 
memahami materi dan kompetensi baru, (b) libatkan peserta didik 
secara aktif dalam proses pemecahan masalah (problem solvingsecara aktif dalam proses pemecahan masalah (problem solvingsecara aktif dalam proses pemecahan masalah (
terutama dalam masalah-masalah aktual, (c) latakkan penekanan 
pada kaitan struktual, yaitu kaitan antara matri standar dan 
kompetensi baru dengan berbagai aspek kegiatan dan kehidupan 
dalam lingkungan masyarakat, dan (d) pilihlah metode yang paling 
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dilakukan untuk perbaikan, yaitu pelaksanaanya dapat dilakukan dengan 

prosedur sebagai berikut Mulyasa (2015:118). 

(a) kembangkan cara-cara untuk menilai hasil pembelajaran peserat 
didik, (b) gunakan hasil penilaian tersebut untuk menganalisis 
kelemahan atau kekurangan peserta didik dan masalah-masalah 
yang dihadapi guru dalam membentuk karakter dan kompetensi 
peserta didik, dan (c) pilihlah metedologi yang apling tepat sesuai 
dengan kompetensi yang ingin dicapai. 

Terlepas dari pembahasan yang sudah dijabarkan, pembelajaran 

tematik juga memiliki karaktaristik. Dimana menurut Majid (2014:89) 

pembelajaran tematik memiliki karakteristik-karakteristik sebagai 

berikut. (1) berpusat pada siswa, (2) memberikan pengelaman langsung, 

(3) permisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, (4) menyajikan konsep 

dari berbagai mata pelajaran, (5) bersifat fleksibel, dan (6) enggunakan 

prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan.  

b) Kelebihan Pembelajaran Tematik

Pembalajaran tematik selain memiliki berbagai tahapan perencanaan 

dalam pembelajarannya serta memiliki karakteristik. Pembalajaran 

tematik juga memiliki kelebihan dalam pembelajarannya. Menurut 

(Sukayati, 2004:05) ada beberapa manfaat atau kelebihan menggunakan 

pembelajaran tematik diantaranya. 

(a) banyak topik-topik yang tertuang disetiap mata pelajaran, (b) 
pada pembelajaran tematik memungkinkan siswa memanfaatkan 
keterampilan yang dikembangkan, (c) pelajaran tematik melatih 
siswa untuk semakin banyak membuat hubungan inter dan antar 
mata pelajaran, (d) pembelajaran tematik membantu siswa dapat 
memecahkan masalah dan berfikir kritis,  (e) daya ingat (retensi) 
terhadap materi yang dipelajari siswa, dan (f) pembelajaran terpadu 
transfer pembelajaran dapat mudah terjadi bila situasi 
pembelajaran dekat dengan situasi kehidupan nyata. 

tematik juga memiliki karaktaristik. Dimana menurut Majid (2014:89) 

pembelajaran tematik memiliki karakteristik-karakteristik sebagai 

berikut. (1) berpusat pada siswa, (2) memberikan pengelaman langsung, 

(3) permisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, (4) menyajikan konsep 

dari berbagai mata pelajaran, (5) bersifat fleksibel, dan (6) enggunakan 

prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan.  

b) Kelebihan Pembelajaran Tematik

Pembalajaran tematik selain memiliki berbagai tahapan perencanaan 

dalam pembelajarannya serta memiliki karakteristik. Pembalajaran 

tematik juga memiliki kelebihan dalam pembelajarannya. Menurut 

(Sukayati, 2004:05) ada beberapa manfaat atau kelebihan menggunakan 
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Sejalan dengan hal itu Majid (2014:92) menyatakan bahwa pebajaran 

tematik memiliki kelebihan, yaitu sebagai berikut. (a) menyenangkan 

karena berangkat dari minat dan kebutuhan anak didik, (b) memberikan 

pengalaman, (c) hasil belajar dapat bertahan lama, (d) mengembangkan 

ketermapilan berpikir, (e) menumbuhkan keterampilan, (f) memiliki 

sikap toleransi, dan (g) menyajikan kegiatan yang bersifat nyata. 

c) Langkah-langkah Pembelajaran Tematik

Secara garis besar pembelajaran tematik merupakan salah satu model 

pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan 

beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman 

bermakna bagi peserta didik. Menurut (Munasik, 2014:106) 

pembelajaran tematik merupakan satu usaha untuk mengintegrasikan 

pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap pembelajaran, serta 

pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. Sejalan dengan itu, 

pada dasarnya ada 2 tahap yang harus dilalui dalam prosedur 

pembelajaran tematik yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan 

evaluasi.  

Perencanaan pembelajaran pada dasarnya adalah rangkain renana 

yang memuat isi dan kegiatan pembelajaran yang bersifat menyeluruh 

dan sistematis, yang akan digunakan sebagai pedoman bagi guru dalam 

mengolah kegiatan belajar mengajar. Menurut (Munasik, 2014:107) 

dalam pembelajaran terpadu perencanaan yang harus dilakukan seorang 

guru adalah pemilihan tema dan unit-unit tema serta langkah 

Secara garis besar pembelajaran tematik merupakan salah satu model 

pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan 

beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman 

bermakna bagi peserta didik. Menurut (Munasik, 2014:106) 

pembelajaran tematik merupakan satu usaha untuk mengintegrasikan 

pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap pembelajaran, serta 

pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. Sejalan dengan itu, 

pada dasarnya ada 2 tahap yang harus dilalui dalam prosedur 

pembelajaran tematik yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan 

evaluasi.  

Perencanaan pembelajaran pada dasarnya adalah rangkain renana 
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perencanaan aktivitas di sini meliputi: pemilihan sumber, pemilihan 

aktivitas dan perencanaan evaluasi.  

Sedangkan pada tahap pelaksanaan pembelajaran tematik dan evaluasi 

ada beberapa langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ini (Munasik, 

2014:109).

(1) aktivitas dapat berupa: pengumpulan informasi aik kelompok 
maupun individual, membaca sumber, wawancara dengan nara 
sumber, pengamatan lapangan, eksperimen, pengolahan informasi, 
dan penyusunan laporan, serta (2) kulminasi (sharing) dalam 
bentuk penilaian proses (merupakan dampak pembelajaran, 
damapak pengiring, prosedur formal dan informal terutama untuk 
memperoleh balikan) yaitu penyajian laporan, diskusi dan balikan, 
unjuk kerja, pemeran, evalusai. 

Pembelajaran tematik juga tidak terlepas dari pendekatan ilmiah 

(scientific approach). Dimana dalam pendekatan ini pembelajaran 

didalamnya meliputi mengamati, menanya, menoba, mengolah, 

menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan untuk semua mata 

pelajaran Majid (2014:211). Dapat ditarik kesimpulan bahwa langkah-

langkah dalam pembelajaran tematik yang harus dilakukan yaitu 

menggali informasi, mengolah data, menyajikan data serta 

menyimpulkan. Langkah-langkah ini dilakukan untuk mendapatkan 

berbagai informasi yang dibutuhkan pada saat pembelajaran. 

B. Materi Tema Keselamatan di Rumah dan Perjalanan Subtema Aturan 

Keselamatan di Rumah. 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan 

tema untuk mengkaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada murid Majid (2014:80). Pembelajaran tematik 

kelas II Sekolah Dasar terdapat 8 Tema. Peneliti memilih tema 8 Keselamatan 

dan penyusunan laporan, serta (2) kulminasi (sharing) dalam 
bentuk penilaian proses (merupakan dampak pembelajaran, 
damapak pengiring, prosedur formal dan informal terutama untuk 
memperoleh balikan) yaitu penyajian laporan, diskusi dan balikan, 
unjuk kerja, pemeran, evalusai. 

Pembelajaran tematik juga tidak terlepas dari pendekatan ilmiah 

(scientific approach). Dimana dalam pendekatan ini pembelajaran 

didalamnya meliputi mengamati, menanya, menoba, mengolah, 

menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan untuk semua mata 

pelajaran Majid (2014:211). Dapat ditarik kesimpulan bahwa langkah-

langkah dalam pembelajaran tematik yang harus dilakukan yaitu 

menggali informasi, mengolah data, menyajikan data serta 

menyimpulkan. Langkah-langkah ini dilakukan untuk mendapatkan 
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di Rumah dan Perjalanan subtema Aturan Keselamatan di Rumah 

pembelajaran 6 yang terdiri dari 4 mata pelajaran yaitu PPKn, Bahasa 

Indonesia, SBDP dan Matematika dengan kompetensi dasar dan indikator 

sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Kompetensi Dasar dan Indikator 

No. Mata 
Pelajaran

Kompetensi Dasar Indikator

1. PPKn 3.2 Memahami tata tertib dan 
aturan yang berlaku dalam 
kehidupan seharihari di rumah 
dan di sekolah.
4.2 Melaksanakan tata tertib dan 
aturan di lingkungan keluarga 
dan sekolah.

3.2.1 Menyebutkan aturan yang 
berlaku dalam kehidupan 
sehari-hari di rumah.

4.2.2 Membiasakan diri 
melaksanakan aturan di 
lingkungan keluarga

2. Bahasa
Indonesia
 

3.5 Mengenal teks permintaan
maaf tentang sikap hidup rukun 
dalam kemajemukan keluarga 
dan teman dalam bahasa 
Indonesia lisan dan tulis yang 
dapat diisi dengan kosakata 
bahasa daerah untuk membantu 
pemahaman.
4.5 Menggunakan teks 
permintaan maaf tentang sikap 
hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga dan 
teman secara mandiri bahasa 
Indonesia lisan dan tulis yang 
dapat diisi dengan kosakata 
bahasa daerah untuk membantu 
penyajian.

3.5.6 Menjawab pertanyaan 
berdasarkan isi teks permintaan 
maaf tentang sikap hidup rukun 
dalam kemajemukan keluarga.
4.5.3 Mendemonstrasikan
isi teks permintaan maaf dalam 
menjaga kerukunan hidup 
dalam keluarga.

3. SBDP 3.2 Mengenal pola irama lagu 
bertanda birama tiga, pola 
bervariasi dan pola irama rata 
dengan alat musik ritmis.

4.7 Menyanyikan lagu anakanak 
sederhana dengan membuat 
kata-kata sendiri yang 
bermakna.

3.2.3 Mengidentifikasi pola 
irama rata dengan alat musik 
ritmis.
4.7.2 Menyanyikan lagu anak-
anak sederhana dengan kata-
kata yang bermakna.

4. Matematika 3.5 Mengenal satuan waktu dan 
menggunakannya pada kehidupan 
seharihari di lingkungan sekitar.
4.5 Memecahkan masalah nyata 
secara efektif yang berkaitan 
dengan penjumlahan, 
pengurangan, perkalian, 
pembagian, waktu, panjang, berat 
benda dan uang,selanjutnya 
memeriksa

3.5.3 Membaca waktu yang 
ditunjukkan oleh jam dengan 
menggunakan satuan waktu 
(jam, menit).
4.5.1 Menyelesaikan 
pemecahan masalah yang 
berkaitan dengan waktu.
4.5.2 Memeriksa kebenaran 
pemecahan masalah yang 
berkaitan dengan waktu.

kehidupan seharihari di rumah 
dan di sekolah.
4.2 Melaksanakan tata tertib dan 
aturan di lingkungan keluarga 
dan sekolah.

sehari-hari di rumah.
4.2.2 Membiasakan diri 

melaksanakan aturan di 
lingkungan keluarga

2. Bahasa
Indonesia

3.5 Mengenal teks permintaan
maaf tentang sikap hidup rukun 
dalam kemajemukan keluarga 
dan teman dalam bahasa 
Indonesia lisan dan tulis yang 
dapat diisi dengan kosakata 
bahasa daerah untuk membantu 
pemahaman.
4.5 Menggunakan teks 
permintaan maaf tentang sikap 
hidup rukun dalam 
kemajemukan keluarga dan 
teman secara mandiri bahasa 
Indonesia lisan dan tulis yang 
dapat diisi dengan kosakata 
bahasa daerah untuk membantu 
penyajian.

3.5.6 Menjawab pertanyaan 
berdasarkan isi teks per
maaf tentang sikap hidup rukun 
dalam kemajemukan keluarga.
4.5.3 Mendemonstrasikan
isi teks permintaan maaf dalam 
menjaga kerukunan hidup 
dalam keluarga.

3. SBDP 3.2 Mengenal pola irama lagu 
bertanda birama tiga, pola 
bervariasi dan pola irama rata 
dengan alat musik ritmis.

3.2.3 Mengidentifikasi pola 
irama rata dengan alat musik 
ritmis.
4.7.2 Menyanyikan lagu anak
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Materi pada tema ini berkaitan dengan subtema yang sudah ada, dimana 

dalam pembelajaran 6 ini materi yang dibahas mengenai keterkaitan dengan 

aturan yang ada di rumah. Materi pelajaran yang dibahas dalam pembelajaran 

ini sebagai berikut. Mengenal pola irama, tata tertib dan aturan dikehidupan 

sehari-hari, menuliskan teks tentang permintaan maaf, serta pengukuran satuan 

waktu. Penelitian ini dilakukan satu kali pertemuan. Namun pembelajaran ini 

nantinya lebih difokuskan pada mata pelajaran matematikanya, hal ini 

disesuaikan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.  

C. Kajian Penelitian yang Relevan 

Ada beberapa penelitan yang relevan yang telah dilakukan oleh para peneliti 

tentang analisis pembelajaran matematika dengan model kooperatif tipe NHT 

diantaranya : 

Tabel 2.2 Penelitian yang Relevan 

No Nama dan Judul Penelitian Persamaan Perbedaan

1. Lulus Puji Astuti,dkk (2016)
Efektivitas Penerapan Model 
Pembelajaran Kooperatif Numbered 
Heads Together (NHT) Terhadap Hasil 
Belajar Siswa Pada Materi Operasi 
Hitung Pecahan Di Kelas VI SDN 
Inpres Kotaraja Ditinjau Dari Motivasi 
Belajar Siswa.
Penelitian ini menggunakan rencana 
ekperimental semu. Isntrumen yang 
digunakan berupa angket motivasi dan 
tes hasil belajar yang telah diuji 
validitas dan realibilitasnya.

Persamaan dalam 
penelitian ini ialah, 
mengenai model 
pembelajaran yang 
digunakan dalam 
penelitian. Dimana 
dalam peniliatan ini 
sama-sama 
menggunakan 
model pembelajaran 
kooperatif tipe 
Numbered Heads 
Together (NHT

Perbedaan dalam 
penelitian ini sangat 
terlihat perbedaannya.  
Diama dalam 
penelitian ini 
menggunakan 
rencana ekperimental 
sedangkan peneliti 
menggunakan 
rencana penelitian 
kualitatif dengan jenis 
deskriftif. Hal ini 
tentu saja sudah 
menunjukan 
perbedaan yang 
sangat signifikan.

2. Hasan Sastra Negara, dkk (2013)
Analisis Pembelajaran Matematika 
Pada Sekolah Yang Menerapkan PMRI 
dan Sekolah Yang Tidak Menerapkan 
Pendekatan PMRI di Kota Yogyakarta.
Penelitian ini menggunakan rencana 
kualitatif studi khasus, instrumen yang 
digunakan berupa observasi. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa, 

Persamaan dalam 
penelitian ini ialah, 
penelitian ini 
menggunakan 
penelitian kualitatif, 
serta dalam 
penelitian ini juga 
sama-sama 
menganalisis 

Perbedaan dalam 
penelitian ini ialah, 
pembehasan yang 
akan dianalisis. 
Dimana dalam 
penelitianan yang 
dibuat oleh peneliti 
berfokus pada 
pembelajaran 

disesuaikan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.  

Kajian Penelitian yang Relevan 

Ada beberapa penelitan yang relevan yang telah dilakukan oleh para peneliti 

tentang analisis pembelajaran matematika dengan model kooperatif tipe NHT 

diantaranya : 

Tabel 2.2 Penelitian yang Relevan 

Nama dan Judul Penelitian Persamaan Perbedaan

Lulus Puji Astuti,dkk (2016)
Efektivitas Penerapan Model 
Pembelajaran Kooperatif Numbered 
Heads Together (NHT) Terhadap Hasil 
Belajar Siswa Pada Materi Operasi 
Hitung Pecahan Di Kelas VI SDN 
Inpres Kotaraja Ditinjau Dari Motivasi 
Belajar Siswa.
Penelitian ini menggunakan rencana 

Persamaan dalam 
penelitian ini ialah, 
mengenai model 
pembelajaran yang 
digunakan dalam 
penelitian. Dimana 
dalam peniliatan ini 
sama-sama 
menggunakan 

Perbedaan dalam 
penelitian ini san
terlihat perbedaannya.  
Diama dalam 
penelitian ini 
menggunakan 
rencana ekperimental 
sedangkan peneliti 
menggunakan 
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Berdasarkan hasil analisis data dan 
pembahasan, penerapan pendekatan 
PMRI di sekolah sudah dijalankan 
dengan baik.

pemebalajaran 
matematika.

matematika dengan 
menggunakan model 
NHT sedangkan 
dalam penelitian ini 
analisis 
pemebalajaran 
matematikanya 
menagarah kepada 
sekolah yang 
menerapkan PMRI. 
Tentu saja ini 
merupakan peredaan 
yang sangat 
signifikan dalam 
penelitian ini.

D. Hipotesis Penelitian 

Suatu penelitian tentu mempunyai masalah yang menarik untuk diteliti guna 

memberi jawaban sementara adanya permasalahan tersebut, diperlukan adanya 

hipotesa atau dugaan sementara. Hipotesa adalah pernyataan tentang suatu hal 

yang bersifat sementara yang belum dibuktikan kebenarannya secara empiris. 

Jadi dugaan yang diajukan merupakan suatu kemungkinan dimana kemungkinan 

tersebut bisa benar juga bisa salah. Adapun hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini. 

𝐻0 : Model kooperatif tipe NHT berpengaruh terhadap pembelajaran 

matematika siswa kelas II SDN Purwantoro 2 Malang. 

𝐻1 : Model kooperatif tipe NHT tidak berpengaruh terhadap pembelajaran 

matematika siswa kelas II SDN Purwantoro 2 Malang.  

Hipotesis Penelitian 

Suatu penelitian tentu mempunyai masalah yang menarik untuk diteliti guna 

memberi jawaban sementara adanya permasalahan tersebut, diperlukan adanya 

hipotesa atau dugaan sementara. Hipotesa adalah pernyataan tentang suatu hal 

yang bersifat sementara yang belum dibuktikan kebenarannya secara empiris. 

Jadi dugaan yang diajukan merupakan suatu kemungkinan dimana kemungkinan 

tersebut bisa benar juga bisa salah. Adapun hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini. 

: Model kooperatif tipe NHT berpengaruh terhadap pembelajaran 

matematika siswa kelas II SDN Purwantoro 2 Malang. 

: Model kooperatif tipe NHT tidak berpengaruh terhadap pembelajaran NHT tidak berpengaruh terhadap pembelajaran NHT
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E. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan melalui bagan sebagai

berikut. 

F.  

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 

Metpen
a. Jenis Penelitian : Kuantitatif 
b. Metode Penelitian : Pre-Experimental (One Group Pretest-

Posttest)
c. Teknik Penelitian : Observasi,  wawancara, tes dan dokumentasi
d. Lokasi Penelitian : SDN Purwantoro 2 Malang.
e. Subyek Penelitian : Siswa kelas II

Kondisi di Lapangan

1. Siswa kurang begitu memahami
pemlajaran matematika dikelas.

2. Kondisi kelas yang kurang
kondusif dalam pembeajaran.

3. Ketidak adanya model
pembelajaran yang digunakan
guru dikelas.

Hipotesis
𝐻0 : Model kooperatif tipe NHT berpengaruh terhadap pembelajaran matematika

siswa kelas II SDN Purwantoro 2 Malang.
 𝐻1 : Model kooperatif tipe NHT tidak berpengaruh  terhadap pembelajaran

matematika siswa kelas II SDN Purwantoro 2 Malang.

Kodisi Ideal

Pembelajaran matematika menggunakan 
model pembelajaran agar pembelajaran 
menjadi menyenangkan sehingga siswa 
lebih aktif dikelas. Serta dapat 
merangsang kemampuan intelektual dan 
pengalaman siswa sehingga siswa 
menjadi kreatif  dan aktif dalam proses 
pembelajaran.

Mengetahui pengaruh model kooperatif tipe NHT terhadap pembelajaran 
matematika tema keselamatan di rumah dan perjalanan siswa kelas II 

SDN Purwantoro 2 Malang.

Metpen
a. Jenis Penelitian : Kuantitatif 
b. Metode Penelitian : Pre-Experimental (One Group Pretest-

Posttest)
c. Teknik Penelitian : Observasi,  wawancara, tes dan dokumentasi
d. Lokasi Penelitian : SDN Purwantoro 2 Malang.
e. Subyek Penelitian : Siswa kelas II

Hipotesis
𝐻0 : Model kooperatif tipe NHT berpengaruh terhadap pembelajaran matematika

siswa kelas II SDN Purwantoro 2 Malang.
𝐻1 : Model kooperatif tipe NHT tidak berpengaruh  terhadap pembelajaran

matematika siswa kelas II SDN Purwantoro 2 Malang.

pembelajaran.

Mengetahui pengaruh model kooperatif tipe NHT terhadap pembelajaran 
matematika tema keselamatan di rumah dan perjalanan siswa kelas II 

SDN Purwantoro 2 Malang.




