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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Kajian pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji teori-teori 

yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Bab ini akan mendeskripsikan 

beberapa elemen yang berkaitan dengan judul dalam penelitian yakni, model 

pembelajaran Numbered Heads Together (NHT), hasil belajar siswa dan 

pembelajaran PKn. 

 

A. Model Numbered Heads Together (NHT) 

Teori-teori pendukung pada bagian ini meliputi beberapa sub bagian yaitu 

pengertian, langkah-langkah, kelebihan dan kekurangan dari model 

pembelajaran Numbered Heads Together (NHT). 

 

1. Pengertian Model Pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) 

 Sebelum Numbered Heads Together (NHT) diuraikan perlu diketahui 

definisi Model pembelajaran. Menurut Komalasari (2010: 57) model 

pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar 

dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Wahab (2007: 52) 

mengemukakan bahwa model pembelajaran adalah sebuah perencanaan 

pengajaran yang menggambarkan proses yang ditempuh pada proses belajar 

mengajar agar dicapai perubahan spesifik pada perilaku siswa seperti yang 

diharapkan. Soekamto, dkk (Trianto, 2010: 22) mengemukakan maksud dari 

model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 
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yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, disimpulkan bahwa model pembelajaran 

adalah suatu perencanaan pembelajaran yang tersusun secara sistematis yang 

berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai suatu tujuan. 

 Hamdani (2011:89) menyatakan Numbered Heads Together (NHT) adalah 

model pembelajaran belajar dengan cara setiap siswa diberi nomor dan   dibuat 

suatu kelompok, kemudian secara acak, guru memanggil nomor siswa. Huda 

(2012:130), menyatakan bahwa “pada dasarnya Numbered Heads Together 

(NHT) merupakan varian dari diskusi kelompok, teknik pelaksanaanya hampir 

sama dengan diskusi kelompok, Metode ini cocok untuk memastikan 

akuntabilitas individu dalam diskusi kelompok”. Menurut Huda (2012:87) “Pada 

umumnya Numbered Heads Together (NHT) digunakan untuk melibatkan 

peserta didik dalam penguatan pemahaman pembelajaran atau mengetahui 

pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran”. Model pembelajaran 

Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan keaktifan belajar lebih 

baik, dan sikap tolong menolong dalam beberapa perilaku sosial. Pada saat 

belajar guru harus berusaha menanamkan sikap demokrasi untuk siswanya, 

maksudnya suasana harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat menumbuhkan 

kepribadian siswa yang demokratis dan diharapkan suasana yang terbuka dan 

kebiasan-kebiasaan kerja sama, terutama dalam memecahkan kesulitan-

kesulitan. 
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 Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukaan disimpulkan 

bahwa model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) adalah 

pembelajaran yang mengutamakan keaktifan siswa dengan adanya pembentukan 

kelompok-kelompok kecil sehingga dapat meningkatkan semangat belajar 

siswa.  

 

1. Langkah-langkah Model Pembelajaran Numbered Heads Together 

(NHT) 

Menurut Hamdani (2011:90) langkah-langkah model pembelajaran 

Numbered Heads Together (NHT) adalah sebagai berikut: 

a. Siswa dibagi dalam kelompok dan setiap siswa dalam setiap kelompok 

mendapat nomor. 

b. Guru memberikan tugas dan tiap-tiap kelompok disuruh untuk 

mengerjakannya. 

c. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan bahwa 

setiap anggota kelompok dapat mengerjakannya. 

d. Guru memanggil salah satu nomor siswa dan siswa yang nomornya 

dipanggil melaporkan hasil kerja mereka. 

e. Siswa lain diminta memberi tanggapan, kemudian guru menunjuk nomor 

lain. 

f. Kesimpulan. 

 Sedangkan menurut Huda (2012:245), langkah-langkah yang dilakukan 

dalam penerapan metode pembelajaran Kooperatif tipe NHT (Numbered heads 

together) yaitu : 
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a. Guru menyampaikan materi pembelajaran atau permasalahan kepada 

peserta didik sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. 

b. Guru memberikan kuis secara individual kepada peserta didik untuk 

mendapatkan skor dasar atau awal. 

c. Guru membagi kelas dalam beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri 

dari 4-5 peserta didik, setiap anggota kelompok diberi nomor pin. 

d. Guru mengajukan permasalahan untuk dipecahkan bersama dalam 

kelompok. 

e. Guru mengecek pemahaman peserta didik dengan memanggil salah satu 

nomor anggota kelompok untuk menjawab. Jawaban salah satu peserta 

didik yang ditunjuk oleh guru merupakan wakil jawaban dari kelompok. 

f. Guru memfasilitasi peserta didik dalam membuat rangkuman, 

mengarahkan dan memberikan pebegasan pada akhir pembelajaran. 

g. Guru memberikan tes/kuis kepada peserta didik secara individual. 

h. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok melalui penghargaan 

berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individu dari skor 

dasar ke skor kuis berikutnya. 

 Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan, bahwa langkah-

langkah model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) adalah siswa 

dibentuk dalam kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa kemudian diberi tugas 

untuk didiskusikan bersama kelompok dengan memakai nomor kepala, 

kemudian guru mengundi nomor siswa dan guru menyebutkan nomor tersebut. 

Bagi siswa yang memiliki nomor sama maka siswa tersebut mempresentasikan 

hasil diskusi dengan kelompoknya tersebut. 
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3. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) 

 Arends (dalam Awaliyah, 2008:3) menyatakan bahwa model 

pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) ini mempunyai kelebihan 

dibandingkan dengan metode pembelajaran kooperatif lainnya, yaitu: 

a. Terjadinya interaksi antara siswa melalui diskusi/siswa secara bersama 

dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

b. Siswa pandai maupun siswa lemah sama-sama memperoleh manfaat 

melalui aktifitas belajar kooperatif. 

c. Dengan bekerja secara kooperatif ini, kemungkinan konstruksi 

pengetahuan akan manjadi lebih besar/kemungkinan untuk siswa dapat 

sampai pada kesimpulan yang diharapkan. 

d. Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan 

keterampilan bertanya, berdiskusi, dan mengembangkan bakat 

kepemimpinan. 

 Kekurangan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) yaitu 

(Arends dalam Awaliyah, 2008:3): 

a. Siswa yang pandai akan cenderung mendominasi sehingga dapat 

menimbulkan sikap minder dan pasif dari siswa yang lemah. 

b. Proses diskusi dapat berjalan lancar jika ada siswa yang sekedar menyalin 

pekerjaan siswa yang pandai tanpa memiliki pemahaman yang memadai. 

c. Pengelompokkan siswa memerlukan pengaturan tempat duduk yang 

berbeda- beda serta membutuhkan waktu khusus. 
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 Menurut Hamdani (2011:90) kelebihan model pembelajaran Numbered 

Heads Together (NHT) adalah sebagai berikut: 

a. Setiap siswa menjadi siap semua 

b. Siswa dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh. 

c. Siswa yang pandai dapat membantu siswa yang kurang pandai. 

 Kekurangan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) 

Menurut Hamdani (2011:90) adalah sebagai berikut: 

a. Kemungkinan nomor yang sudah dipanggil, akan dipanggil lagi oleh guru. 

b. Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. 

 Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan, bahwa 

kelebihan dari model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) adalah 

terjadinya interaksi yang lebih baik antar peserta didik, membuat siswa menjadi 

lebih aktiv dalam proses pembelajaran dan bukan siswa tergolong pandai saja 

yang memahami materi tetapi juga siswa yang kurang mengerti menjadi lebih 

mengerti. Kelemahannya adalah siswa yang pandai akan cenderung 

mendominasi sehingga dapat menimbulkan sikap minder dan pasif dari siswa 

yang lemah, proses diskusi dapat berjalan lancar jika ada siswa yang sekedar 

menyalin pekerjaan siswa yang pandai tanpa memiliki pemahaman yang 

memadai, kemungkinan nomor yang dipanggil, akan dipanggil lagi oleh guru 

dan tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. Beberapa cara yang 

dapat mengurangi kelemahan tersebut dengan guru melaksanakan pembelajaran 

sesuai sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan guru 

memberikan arahan kepada siswa. 

B. Hasil Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya 
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 Teori-teori pendukung pada bagian ini meliputi beberapa sub bagian yaitu 

pengertian hasil belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. 

1. Pengertian Hasil Belajar 

 Purwanto (2009:35) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan cerminan 

dan keberhasilan proses belajar yang dilakukan. Hasil belajar dapat dijelaskan 

dengan memahami dua kata yang membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. 

pengerian hasil (product) menunjukkan pada suatu perolehan akibat 

dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan berubahnya input 

secara fungsional. 

 Menurut sudjana (2004:121), hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya, sedangkan soedijarto (2009:23) mendefinisikan hasil belajar sebagai 

tingkat penguasaan yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti proses belajar 

sebagai tingkat penguasaan yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti proses 

belajar mengajar sesuai dengan tujuan Pendidikan yang ditetapkan. 

 Sudjiono (2005:96) menyatakan bahwa tingkat penguasaan atau hasil yang 

diperoleh dari proses belajar adalah perubahan-perubahan dalam berbagai aspek 

yaitu asper berpikir (cognitive), aspek kemampuan merasakan (affective) dan 

aspek keterampilam (psikomotoric). ketiga aspek hasil belajar tersebut 

diklasifikasikan oleh Benyamin Bloom secara garis besar terbagi tiga ranah, 

yaitu: 

a. Ranah Kognitif  

 Dari ketiga aspek hasil belajar tersebut aspek kognitiflah yang paling 

sering digunakan untuk mengukur hasil belajar. Menurut Taksonomi Bloom 
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yang telah direvisi, proses kognitif terdapat enam jenjang yaitu mengingat, 

mamahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. 

b. Ranah Afektif 

 Menurut Krathwohl, dkk (1974), Ranah afektif adalah ranah yang 

berkaitan dengan sikap dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap 

seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki 

penguasaan kognitif tinggi. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada 

peserta didik dalam berbagai tingkah laku.  

c. Ranah Psikomotor 

 Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan ketrampilan (skill) 

atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar 

tertentu. Hasil belajar psikomotor dikemukakan oleh simpon (1956) yang 

menyatakan bahwa “hasil belajar psikomotor ini tampak dalam bentuk (skill) 

dalam kemampuan bertindak individu”.   

 Dari beberapa pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah perubahan yang didapatkan setelah proses belajar dilakukan. 

Perubahan yang terjadi dapat dilihat dari beberapa aspek kognitif, afektif dan 

ketrampilan setelah proses belajar dilakukan. Perubahan yang te rjadi dapat 

diukur dengan instrumen-instrumen tertentu untuk menentukan berhasil atau 

tidaknya tujuan pembelajaran itu sendiri. 

 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

 Syah (2005:212) menyatakan bahwa secara global, faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar siswa dapat kita bedakan menjadi tiga macam, yaitu:  
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a. Faktot internal; Faktor dari dalam diri siswa, yakni keadaan atau kondisi 

jasmani dan rohani siswa. Faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri 

meliputi dua aspek, yaitu:  

1) Aspek fisiologis, kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan otot) yang 

menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, dapat 

mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. 

Kondisi organ tubuh yang lemah, apalagi yang disertai pusing-pusing kepala 

misalnya, dapat menurunkan kualitas ranah kognitif sehingga materi yang 

dipelajari kurang atau tidak berbekas. 

2) Aspek psikologis, banyak faktor yang termasuk psikologis yang dapat 

mempengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan pembelajaran siswa. Namun, 

diantara faktor-faktor rohaniyah siswa pada umumnya sebagai berikut: a) tingkat 

kecerdasan; b) sikap; c) bakat siswa; d) minat siwa; e) motivasi siswa. 

b. Faktor eksternal; Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi 

lingkungan sekitar siswa. Faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri 

meliputi dua kondisi lingkungan, yaitu:  

1) Lingkungan sosial, lingkungan sosial sekolah seperti guru, para staf 

administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar 

siswa. Masyarakat dan tetangga serta teman-teman sepermainan di sekitar 

perkampungan siswa tersebut juga dapat mempengaruhi semangat belajar siswa. 

Lingkungan sosial yang lebih banyak mempengaruhi kegiatan belajar ialah 

orangtua, praktik pengelolaan keluarga, dan ketegangan keluarga, semuanya 

dapat memberi dampak baik ataupun buruk terhadap kegiatan belajar dan hasil 

yang dicapai oleh siswa. 
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2) Lingkungan nonsosial, Faktor -faktor yang termasuk lingkungan nonsosial 

ialah gedung sekolah dan letaknya rumah tempat tinggal keluarga siswa dan 

letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan 

siswa. Faktor-faktor ini dipandang turut menentukan tingkat keberhasilan belajar 

siswa. 

c. Faktor pendekatan belajar 

Faktor pendekatan belajar (apporoach to learning), yakni jenis upaya belajar 

siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan 

kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran. 

 

C. Pembelajaran PKn 

 Teori-teori pendukung pada bagian ini meliputi beberapa sub bagian yaitu 

pengertian belajar dan pembelajaran, pengertian PKn dan tujuan PKn. 

 

1. Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

 Belajar sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Banyak pakar 

pendidikan mendefinisikan belajar. Menurut Morgan (dalam Purwanto, 

2009:112), belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah 

laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan dan pengalaman”. Sardiman 

(2011:105) mengemukakan bahwa belajar adalah berubah yang berarti usaha 

mengubah tingkah laku atau penampilan, misalnya dengan membaca, 

mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. Belajar akan membawa 

suatu perubahan pada individu-individu yang belajar. Hamalik (2003:97) 

mendefinisikan belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu 
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melalui interaksi dengan lingkungan. Pengertian ini menitik beratkan pada 

interaksi peserta didik dengan lingkungan sehingga tercapai apa yang disebut 

pembelajaran.  

 Berdasarkan definisi belajar yang dikemukakan diatas, terdapat beberapa 

elemen penting yang mencirikan pengertian tentang belajar yaitu: 

a. Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, dimana 

perubahan itu dapat mengarah pada tingkah laku yang buruk. Dalam proses 

pembelajaran di sekolah, baik secara tertentu kepada peserta didik melalui proses 

pembiasaan. 

b. Belajar merupakan perubahan yang terjadi melalui latihan atau 

pengalaman, dalam arti perubahan-perubahan yang disebabkan oleh 

pertumbuhan atau kematangan tidak dianggap sebagai hasil belajar, seperti 

perubahan-perubahan diri seorang bayi. 

c. Tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar menyangkut 

berbagai aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis seperti perubahan dalam 

pengertian pemecahan suatu masalah atau berfikir, keterampilan kecakapan, 

kebiasaan, ataupun sikap.  

 Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari latihan atau pengalaman yang 

menghasilkan suatu perubahan yang relatif menetap baik perubahan dalam 

pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sikap sebagai hasil dari latihan atau 

pengalaman.  

 Perubahan-perubahan yang terjadi dalam belajar adalah proses perubahan 

yang terjadi disebabkan oleh proses pembelajaran. Pembelajaran dapat diartikan 
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upaya untuk membantu seseorang atau kelompok sedemikian rupa dengan 

maksud terciptanya proses belajar sekaligus membuat proses belajar menjadi 

lebih efisien dan efektf. Darsono (2002:119) menyatakan bahwa pembelajaran 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga 

tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih baik, sedangkan Hamalik 

(2006:111) menyatakan bahwa pembelajaran adalah suatu kombinasi yang 

tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan 

prosedur yang saling mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran. 

 Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan suatu proses yang sengaja dirancang untuk menciptakan suasana 

lingkungan yang memungkinkan orang lain melakukan kegiatan belajar serta 

terjadinya interaksi optimal antara keduanya, dapat juga dikatakan bahwa 

pembelajaran adalah interaksi antara guru dan siswa di kelas atau sekolah 

sebagai usaha guru dalam menciptakan susana belajar melalui suatu prosedur 

atau dengan menggunakan metode-metode tertentu agar terjadi proses belajar 

pada diri siswa. Pembelajaran tidak hanya guru yang memegang peranan penting 

tetapi siswa juga berperan penting dalam proses pembelajaran agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai.  

 

2. Definisi PKn 

 Pendidikan Kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang 

menekankan pada pembentukan warga negara agar dapat melaksanakan hak dan 

kewajiban. Sebagaimana disebutkan dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 

2006 Mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada 
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pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak 

dan kewajibannya untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil, 

berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. 

 Menurut Zamroni (Ubaedillah & Abdul Rozak, 2013:15) Pendidikan 

Kewarganegaraan merupakan pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk 

mempersiapkan masyarakat berfikir kritis dan bertindak melalui dengan 

menanamkan kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan yang 

menjamin hak masyarakat. Sedangkan menurut Soemantri (Ubaedillah & Abdul 

Rozak, 2013:15) Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) ditandai oleh 

kegiatan yang sudah diprogramkan oleh sekolah. Kegiatan ini meliputi kegiatan 

pembelajaran yang dapat menumbuhkan perilaku yang baik. Pendidikan 

Kewarganegaraan dilakukan dengan kegiatan yang menyangkut pengalaman 

yang dikaitkan dengan kehidupan nyata seperti kehidupan dalam keluarga dan 

masyarakat. 

 Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa PKn 

merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara.  

 

3. Tujuan PKn 

 Permendiknas No.22 Tahun 2006 bahwa mata pelajaran PKn bertujuan 

agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

a. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan, 
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b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara 

cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta anti 

korupsi, 

c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri  

berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup 

bersama dengan bangsa-bangsa lain. 

d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara 

langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka seyogyanya 

pembelajaran PKn tidak hanya didominasi dengan ceramah yang 

dilakukan guru namun melibatkan siswa untuk berpartisispasi secara 

langsung dalam pembelajaran.  

 Hal ini sesuai dengan pendapat Arthur K. Eliis (Samsuri, 2011:4) bahwa 

kata kunci dalam pembelajaran PKn ialah partisipasi. Untuk itu guru dapat 

membuat rancangan kegiatan yang memunculkan partisipasi siswa dalam belajar 

sehingga dapat mencapai tujuan PKn yang telah ditentukan. 

 

D. Kajian Penelitian yang Relevan 

 Pada dasarnya suatu penelitian tidak beranjak dari nol, akan tetapi semua 

pasti memiliki acuan yang mendasar dari penelitian yang sejenis. Oleh karena 

itu, perlu mengenali berbagai penelitian yang terdahulu dan berkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Di bawah ini penelitian-penelitian yang relevan 

yang digunakan sebagai acuan, dengan tujuan agar penelitian yang akan 

dilakukan bisa terlaksana secara baik dan bisa diselesaikan tepat waktu. 
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 Berikut adalah tabel penelitian relevan yang dijadikan peneliti sebagai 

acuan. 

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 
Peneliti 

& Tahun 
Judul 

 
Hasil Penelitian 

Persamaan 

dengan penelitian 

peneliti 

Perbedaan dengan 

penelitian peneliti 

Nur 

Wahidah 

(2013) 

Pengaruh 

Penerapan 

Metode 

Numbered 

Head Together 

(NHT) 

Terhadap 

Minat Dan 

Hasil Belajar 

IPA Biologi 

Siswa Di MTS 

N 

Maguwoharjo 

Hasil analisis data 

penelitian 

menunjukkan bahwa 

(1) Terdapat 

pengaruh positif 

penerapan 

pembelajaran 

dengan metode 

Numbered Head 

Together (NHT) 

terhadap minat 

belajar IPA Biologi 

siswa. 

Menganalisis 

pengaruh 

Penerapan metode 

NHT terhadap 

Hasil Belajar 

siswa. 

Peneliti hanya  

menganalisis hasil 

belajar siswa tetapi 

penelitian relevan 

juga menganalisis 

minat belajar siswa, 

peneliti menerapkan 

pada mata pelajaran 

PKn sedangkan 

peneliti relevan pada 

mata pelajaran IPA 

biologi 

Intan 

Rahmawa

ti dan 

Andri 

Sukowilo

no (2013) 

Pengaruh 

Metode 

Pembelajaran 

NHT 

(Numbered 

Heads 

Together) 

Terhadap Hasil 

Belajar Pkn 

Siswa Kelas IV 

Sd N weding 3 

Demak” 

Hasil belajar yang 

dilakukan pada kelas 

control dan kelas 

eksperimen, 

didapatkan hasil 

rata-rata nilai 

posttest pada kelas 

control sebesar 

67,75 dan kelas 

eksperimen sebesar 

74,75. 

Menganalisis 

pengaruh 

penerapan metode 

NHT terhadap 

Hasil Belajar 

siswa, menerapkan 

pada mata 

pelajaran PKn. 

Peneliti menerapkan 

di kelas V sedangkan 

peneliti relevan 

menerapkan di kelas 

IV 

 

 

E. Hipotesis Penelitian 

 Sebelum melakukan penelitian dan pengumpulan data, perlu dirumuskan 

hipotesis yang merupakan kesimpulan atau jawaban sementara terhadap masalah 

yang diteliti. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian ini adalah:  

Ha : Ada pengaruh penerapan metode Numbered Heads Together (NHT) 

terhadap hasil belajar PKn siswa kelas V setelah diberi perlakuan. 

Ho : Tidak ada pengaruh penerapan metode Numbered Heads Together (NHT) 

terhadap hasil belajar PKn siswa kelas V setelah diberi perlakuan. 
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F. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Berikut penjelasan kerangka pikir dari penelitian yang didasari dengan 

adanya permasalahan pada pembelajaran PKn di kelas V SDN Kedawungwetan 

V Pasuruan dan peneliti memberi solusi alternatif berupa penerapan model 

pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) pada kegiatan pembelajaran. 

Selama ini pembelajaran di SDN Kedawugwetan masih menggunakan 

kurikulum KTSP, menggunakan metode konvensional dan pembelajaran masih 

terpusat kepada guru sehingga ketertarikan siswa cenderung berkurang dan pada 

akhirnya kualitas belajar menjadi menurun dan siswa terlihat pasif daat 

Kondisi Saat Ini : 

1. SDN Kedawungwetan IV di kelas V 

menggunakan kurikulum KTSP. 

2. Penerapan pembelajaran mengguna- 

kan metode konvensional. 

3. Suasana kelas yang tidak menarik. 

4. Siswa pasif dalam pembelajaran 

5. Hasil belajar PKn dibawah KKM 

yaitu 34. Dari 34 siswa yang tuntas 7 

siswa. 

Solusi Alternatif 

Menerapkan metode Numbered Heads 

Together (NHT) pada kegiatan 

pembelajaran PKn 

Pre Eksperimental Design 
One-Group Pretest-postest Design 

Perlakuan pada belajar dikelas 

Eksperimen dengan menggunakan 

metode Numbered Heads Together 

(NHT) 

Pretest awal pembelajaran sebelum 

diberi perlakuan  
Analisis Uji-T 

Posttest sebagai akhir perlakuan 

setelah diberi perlakuan. 

Hasil Penelitian pengaruh metode 

Numbered Heads Together (NHT) 

terhadap hasil belajar PKn 
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pembelajaran sehingga berpengruh pada hasil belajar PKn siswa dibawah KKM 

yaitu74. Model pembelajaran pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) 

merupakan bagian dari model pembelajaran kooperatif. Jika pelaksanaan model 

pembelajaran kooperatif dapat berjalan sebagaimana mestinya, akan 

memungkinkan untuk dapat mengaktifkan siswa sehingga siswa lebih tertarik 

dan dapat berpengaruh baik terhadap hasil belajarnya. Siswa dengan hasil belajar 

yang memuaskan dimungkinkan dapat terbentuk melalui pengalaman belajar 

yang diperolehnya dalam suatu kelompok. 

 Hamdani (2011:89) menyatakan Numbered Heads Together (NHT) adalah 

model belajar dengan cara setiap siswa diberi nomor dan dibuat suatu kelompok, 

kemudian secara acak, guru memanggil nomor siswa. Menurut Slavin (dalam 

Miftahul (2011:203) model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) 

bertujuan untuk memberi kesempatan siswa untuk saling berbagi gagasan, 

mempertimbangkan jawaban yang tepat, dan meningkatkan kinerja kelompok. 

Pada model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) setiap anggota 

kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan bahwa setiap 

anggota kelompok dapat mengerjakannya sehingga pada saat guru memanggil 

nomor siswa, setiap siswa menjadi siap semua. 

 Dengan demikian model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) 

diharapkan mampu mengaktifkan siswa dalam pembelajaran sehingga dapat 

berpengaruh baik terhadap hasil belajar sisw
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