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BAB II 

  KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Percaya diri  

Percaya diri merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap peserta 

didik, karena sikap percaya diri merupakan salah satu karakter yang harus 

diterapkan di dunia pendidikan.  Menurut Dariyo (2011 : 206) percaya diri 

adalah kemampuan individu untuk dapat memahami dan meyakini seluruh 

potensinya agar dapat dipergunakan dalam menghadapi penyesuaian diri 

dengan lingkungan hidupnya. Peserta didik yang percaya diri biasanya 

mempunyai inisiatif, kreatif, dan optimis terhadap masa depan, mampu 

menyadari kelemahan dan kelebihan diri sendiri, berpikir positif, 

menganggap semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Percaya diri 

sangat penting bagi peserta didik, karena dengan memiliki sikap percaya diri 

akan merasa yakin dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses 

pembelajaran. 

Menurut Mustari (2011 : 62) percaya diri adalah keyakinan bahwa 

orang mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu untuk mencapai 

tujuan tertentu. Percaya diri juga merupakan keyakinan orang atas 

kemampuannya untuk menghasilkan level-level pelaksanaan yang 

mempengaruhi kejadian-kejadian yang mempengaruhi kehidupan mereka. 

Percaya diri disebut-sebut sebagai konsep yang berevolusi dalam literatur dan 
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masyarakat yakni sebagai rasa percaya bahwa tindakan-tindakan seseorang 

mempunyai pengaruh pada lingkungan, sebagai keputusan orang atas 

kemampuannya berdasarkan kriteria penguasaan, rasa mampu seseorang di 

dalam kerangka khusus, dan memfokuskan kemampuan diri untuk melakukan 

tugas-tugas khusus dalam hubungannya dengan tujuan dan standar. 

Percaya diri penting dalam hubungannya dengan percaya pada orang 

lain, hanya orang yang mempunyai keyakinan pada dirinyalah yang mampu 

untuk percaya pada orang lain.  Erich Fromm dalam Mustari (2011 : 63) 

mengungkapkan bahwa percaya diri berarti keyakinan pada diri. Untuk 

memiliki keyakinan diperlukan keberanian, kemampuan untuk mengambil 

risiko, kesediaan untuk menerima penderitaan dan kekecewaan. 

Aunurrahman (2011 : 184) menjelaskan bahwa rasa percaya diri 

merupakan salah satu kondisi psikologis seseorang yang berpengaruh 

terhadap aktivitas fisik dan mental dalam proses pembelajaran. Rasa percaya 

diri pada umumnya muncul ketika seseorang akan melakukan atau terlibat di 

dalam sebuah aktivitas tertentu di mana pikirannya terarah untuk mencapai 

suatu hasil yang diinginkannya. Rasa percaya diri dapat tumbuh dengan sehat 

apabila ada pengakuan dari lingkungan, maka di dalam proses pendidikan dan 

pembelajaran, baik di lingkungan rumah tangga    

Berarti percaya diri adalah keyakinan seseorang untuk melakukan 

sesuatu dan meyakini seluruh potensinya untuk mencapai tujuan tertentu. 

Sikap percaya diri sangat penting untuk peserta didik, karena dengan percaya 

diri maka rasa ketergantungan terhadap teman akan berkurang sehingga 
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dengan percaya diri siswa akan percaya dengan kemampuan yang dimiliki. 

Dalam konteksnya sikap percaya diri mempunyai indikator. Menurut Angelis 

dalam Suhardita (2011 : 130) bahwa dalam mengembangkan sikap percaya 

diri terdapat tiga aspek yaitu : 

1. Aspek percaya diri dalam bertingkah laku meliputi: 

a. Melakukan sesuatu secara maksimal. 

b. Mendapat bantuan dari orang lain 

c. Mampu menghadapi segala kendala 

2. Aspek percaya diri dalam emosi 

a. Memahami perasaan sendiri 

b. Mengungkapkan perasaan sendiri 

c. Memperoleh kasih sayang. 

d. Perhatian di saat menghadapi kesulitan. 

3. Aspek percaya diri dalam spiritual 

a. Memahami bahwa alam semesta adalah sebuah misteri 

b. Meyakini takdir Tuhan 

c. Mengagungkan Tuhan 

Sikap percaya diri dalam diri siswa sangat perlu di tumbuhkan dalam 

karakter peserta didik melalui proses pembelajaran. Melalui proses 

pembelajaran yang menekankan sikap percaya diri, maka secara tidak 

langsung akan menumbuhkan sikap percaya diri pada siswa Siswa masih 

malu saat menyampaikan pendapat dan masih belum percaya diri saat tampil 
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di depan kelas merupakan sikap percaya diri yang harus dimiliki oleh siswa. 

Siswa juga harus percaya akan kempuan yang dimiliki.  

Sikap percaya diri siswa harus di terapkan dalam proses pembelajaran. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) 

mengarahkan siswa berani saat menyampaikan pendapat dan juga berbicara. 

Keaktifan siswa juga akan meningkat, artinya tidak hanya siswa yang 

mempunyai nilai lebih, karena dalam model pembelajaran ini siswa ditunyut 

untuk berbicara memberikan jawaban atau memberi masukan jawaban buat 

siswa lain. 

2. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan bukti atau hasil atas usaha yang telah 

dilakukan oleh peserta didik. Prestasi belajar yang didapatkan siswa bisa 

berupa prestasi yang berpredikat baik atau bahkan sebaliknya. Hasil yang 

didapatkan itu tergantung dari usaha dan faktor-faktor yang 

mempengruhinya.  Menurut Mulyasa (2014 : 189) prestasi belajar adalah 

hasil yang diperoleh seseorang setelah menempuh kegiatan belajar, 

sedangkan belajar pada hakikatnya merupakan usaha sadar yang dilakukan 

seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap kegiatan yang dilakukan 

peserta didik akan menghasilkan prestasi belajar, berupa perubahan-

perubahan perilaku. Menurut Makmum ciri-ciri perubahan perilaku hasil 

belajar adalah bersifat intensional, positif, dan efektif  (Mulyasa, 2014: 189).  

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi 

belajar adalah hasil yang didapatkan setelah mengikuti proses pembelajaran. 
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Prestasi belajar dapat dijadikan indikator oleh peserta didik, yaitu indikator 

kualitas dan kuantitas pengetahuan yang telah dikuasai. Prestasi belajar juga 

dapat digunakan peserta didik sebagai motivasi untuk mendapatkan hasil 

yang terbaik.  

Prestasi belajar itu sangat penting, karena prestasi belajar akan 

mempengaruhi pola pikir peserta didik.  Arifin (2013 : 12-13) menjelaskan 

bahwa prestasi belajar (Archuvement) semakin terasa penting untuk dibahas, 

karena mempunyai beberapa fungsi utama, antara lain : 

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan 

yang telah dikuasai peserta didik. 

2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. Para 

ahli psikologi biasanya menyebut hal ini sebagai “tendensi 

keingintahuan (Coriusity) dan merupakan kebutuhan umum 

manusia. 

3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dan inovasi pendidikan. 

Asumsinya adalah prestasi belajar dapat dijadikan pendorong bagi 

peserta didik dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

dan berperan sebagai umpan balik (feedback) dalam meningkatkan 

mutu pendidikan. 

4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu 

institusi pendidikan. Indikator intern dalam arti bahwa prestasi 

belajar dapat dijadikan indikator tingkat produktivitas suatu institusi 

pendidikan. Asumsinya adalah kurikulum yang digunakan relevan 

dengan kebutuhan masyarakat dan anak didik. Indikator ekstern 

dalam arti bahwa tinggi rendahnya prestasi belajar dapat dijadikan 

indikator tingkat kesuksesan peserta didik di masyarakat. 

Asumsinya bahwa kurikulum yang digunakan relevan pula dengan 

kebutuhan masyarakat. 

5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap (kecerdasan) 

peserta didik. Dalam proses pembelajaran, peserta didik menjadi 

fokus utama yang harus diperhatikan, karena peserta didiklah yang 

diharapkan dapat menyerap seluruh materi pembelajaran. 

 

Prestasi belajar yang dicapai seseorang merupakan hasil interaksi 

berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam diri (faktor internal) 

maupun dari luar diri (faktor eksternal) individu. Pengenalan terhadap faktor-
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faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar penting sekali artinya dalam 

rangka membantu murid dalam mencapai prestasi belajar yang sebaik-

baiknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, menurut Ahmadi 

dan Supriyono (2013 : 138) adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Internal 

a. Faktor jasmaniah (fisiologi) baik yang bersifat bawaan maupun yang 

diperoleh. Yang termasuk faktor ini misalnya penglihatan, 

pendengaran, struktur tubuh dan sebagainya. 

b. Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh 

terdiri atas : 

1) Faktor intelektif yang meliputi : 

a) Faktor potensial yaitu kecerdasan dan bakat. 

b) Faktor kecakapan nyata yaitu prestasi yang telah dimiliki. 

2) Faktor non-intelektif, yaitu unsur-unsur kepribadian tertentu seperti 

sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi, dan 

penyesuaian diri. 

c. Faktor kematangan fisik maupun psikis. 

2. Faktor eksternal 

a. Faktor sosial yang terdiri atas : 

1) Lingkungan keluarga. 

2) Lingkungan sekolah. 

3) Lingkungan masyarakat. 
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4) Lingkungan kelompok. 

b. Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

kesenian. 

c. Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, dan 

iklim. 

Prestasi belajar merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai 

oleh seorang siswa setelah melakukan kegiatan belajar, atau lebih 

singkatnya adalah hasil dari proses belajar. Prestasi belajar yang belum 

sesuai dengan apa yang diharapakan tentu harus ditingkatkan agar menjadi 

menjadi lebih maksimal. Model Numbered Head Together (NHT) melalui 

metode eksperimen diharapakan dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa. 

3. Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran yang dilakukan saat proses belajar, biasanya 

menggunakan model atau metode untuk membantu jalannya pembelajaran. 

Model pembelajaran yang digunakan saat proses belajar itu bermacam-

macam tergantung kebutuhan guru saat mengajar. Salah satu model 

pembelajaran yaitu cooperative learning. Pembelajaran kooperatif atau 

cooperative learning adalah salah satu model pembelajaran yang sering 

digunakan dalam proses pembelajaran. Slavin (2005 : 4) menjelaskan bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang merujuk pada berbagai 

macam metode pengajaran di mana para siswa bekerja dalam kelompok-
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kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari 

materi pelajaran. Model pembelajaran kooperatif atau kelas kooperatif, para 

siswa diharapkan dapat saling membantu, saling mendiskusikan dan 

berargumentasi, untuk mengasah pengetahuan yang mereka kuasai saat itu 

dan menutup kesenjangan dalam pemahaman masing-masing. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat diuraikan bahwa model 

pembelajaran cooperative learning adalah model pembelajaran yang dalam 

pembelajarannya dibuat kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 

orang, untuk bekerja sama untuk mempelajari materi dan berargumentasi 

tentang pengetahuan yang mereka kuasai. Pembelajaran kooperatif 

diharapkan membuat peserta didik berpikir secara berkelomopok, dan juga 

saling berbagi argument yang mereka miliki. Saling berargument dengan 

peserta didik lain akan menghasilkan hasil yang maksimal. Pembelajaran 

kooperatif mempunyai beberapa tujuan. Menurut Majid (2013 : 175) tujuan 

dari pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut : 

1) Meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Model 

kooperatif ini memiliki keunggulan dalam membantu siswa untuk 

memahami konsep-konsep yang sulit. 

2) Agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai 

perbedaan latar belakang. 

3) Mengembangkan ketrampilan sosial siswa; berbagai tugas, aktif bertanya, 

menghargai pendapat orang lain, memancing teman untuk bertanya, mau 

menjelaskan ide atau pendapat, dan bekerja dalam kelompok. 
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 Model pembelajaran merupakan hal yang sangat penting ketika 

dikaitkan dengan proses pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan 

akan membuat pembelajaran menjadi lebih inovatif. Pembelajaran kooperatif 

juga mempunyai maanfaat yang positif yaitu untuk meningkatkan prestasi 

belajar. Linda Lungren dalam Majid (2013 : 175) mengungkapakan bahwa 

manfaat dari pembelajaran kooperatif bagi siswa dengan prestasi belajar yang 

rendah, yaitu : 

1) Meningkatkan pencurahan waktu pada tugas. 

2) Rasa harga diri menjadi lebih tinggi. 

3) Memperbaiki sikap terhadap IPA dan sekolah. 

4) Memperbaiki kehadiran 

5) Angka putus sekolah menjadi lebih rendah. 

6) Penerimaan terhadap perbedaan individu menjadi lebih besar. 

7) Perilaku mengganggu menjadi lebih kecil. 

8) Konflik antar pribadi berkurang. 

9) Pemahaman yang lebih mendalam. 

10) Sikap apatis berkurang. 

11) Meningkatkan motivasi menjadi lebih besar. 

12) Hasil belajar lebih tinggi. 

13)  Retensi lebih lama. 

14) Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. 

Proses pembelajaran yang baik tentu akan menggunakan beberapa 

model, tidak akan terpaku dengan satu model saja kerana dengan banyak 
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model yang digunakan akan membuat pembelajaran menjadi lebih 

bervariatif. Model pembelajaran kooperatif akan berbeda dalam hal 

pelaksanaannya dengan model yang lain. Model pembelajaran pada dasarnya 

sama yaitu untuk menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan. 

Ibrahim dalam Majid (2013 : 176) menjelaskan pembelajaran kooperatif 

mempunyai ciri atau karakteristik sebagai berikut : 

1) Siswa bekerja dalam kelompok untuk menuntaskan materi belajar. 

2) Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki ketrampilan tinggi, sedang, 

dan rendah (heterogen). 

3) Apabila memungkinkan, anggota kelompok berasal dari budaya, suku, dan 

jenis kelamin yang berbeda. 

4) Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok daripada individu. 

Pembelajaran kooperatif mencerminkan pandangan bahwa manusia 

belajar dari pengalaman mereka dan partisipasi aktif dalam kelompok kecil 

membantu siswa belajar ketrampilan sosial. Sementara itu secara 

bersamaan mengembangkan sikap demokratis dan ketrampilan berpikir 

logis. 

4. Numbered Head Together (NHT) 

Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang 

memusatkan siswa untuk berkelompok dan saling berbagi ide tentang materi 

yang sedang dipelajari. Salah satu model pembelajaran kooperatif adalah 

Numbered Head Together atau NHT. Menurut Trianto (2010 : 82) Numbered 

Head Together (NHT) atau penomoran berpikir bersama adalah merupakan 
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jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola 

interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional. 

Numbered Head Together pertama kali dikembangkan oleh Spenser Kagen  

dalam Trianto (2010 : 82) tujuannya adalah untuk melibatkan lebih banyak 

siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan 

mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. 

Slavin dalam Huda (2013 : 203) menjelaskan bahwa metode yang 

dikembangkan oleh Russ Frank ini cocok untuk memastikan akuntabilitas 

individu dalam diskusi kelompok. Huda (2013 : 203) juga menjelaskan bahwa 

tujuan dari Numbered Head Together (NHT) adalah memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk saling berbagi gagasan dan mempertimbangkan jawaban 

yang paling tepat.  

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran NHT adalah model pembelajaran yang dalam prosesnya terjadi 

interaksi antar siswa dalam menyampaikan pendapat sebuah gagasan yang 

akhirnya akan menemukan gagasan atau jawaban yang paling tepat. Gagasan-

gagasan yang disampaikan akan dibandingakan dengan gagasan dari 

kelompok lain, sehingga hasil yang didapatkan akan bervariasi.   

Pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together agar berjalan 

dengan baik, maka harus memperhatikan langkah-langkah yang tepat. 

Menurut Trianto (2010 : 82-83) langkah-langkah pembelajaran NHT adalah 

sebagai berikut : 
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1. Fase 1 : Penomoran 

Guru membagi siswa ke dalam kelompok, dimana dalam setiap 

kelompok terdiri dari 3-5 orang dan kepada setiap anggota kelompok 

diberi nomor antara 1 sampai  atau lebih sesuai dengan jumalah 

anggota dalam setiap kelompok. 

 

2. Fase 2 : Mengajukan sebuah pertanyaan 

Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. Pertanyaannya 

dapat bervariasi. 

3. Fase 3 : Berpikir bersama 

Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan itu 

dan meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban 

tim. 

4. Fase 4 :  Menjawab 

Guru memanggil satu nomor tertentu, kemudian siswa yang 

nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba untuk 

menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas. 

 

Model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) merupakan 

salah satu pembelajaran yang melibatkan kerjasama kelompok, diamana 

saling bertukar pendapat kemudian disimpulkan. Model NHT ini diharapakn 

dapat memeberikan keberanian siswa dalam menyampikan pendapat dalam 

kelompok kecil, sehingga saat menyampaiakn pendapat di dalam jaringan 

yang lebih luas akan terbiasa. Model NHT ini dapat meningkatkan sikap 

percaya diri siswa saat berbicara dan menyampikan pendapat. Sikap percaya 

diri sangat penting dimiliki oleh siswa sehingga akan menunjang prestasi 

belajar. 

5. Pembeajaran IPA 

Ilmu pengetahuan alam, yang sering disebut juga dengan istilah 

pendidikan sains, disingkat menjadi IPA merupakan salah satu pelajaran pokok 

dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk pada jenjang Sekolah 

Dasar. Mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang selama ini dianggap 
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sulit  oleh sebagian besar peserta didik, mulai dari jenjang sekolah dasar sampai 

sekolah menengah. 

 Menurut Susanto (2013: 167) sains atau IPA adalah usaha manusia 

dalam memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, 

atau menggunakan prosedur dan dijelaskan menggunakan penalaran sehingga 

mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam hal ini para guru, khususnya yang 

mengajar sains di sekolah dasar, diharapkan mengetahui dan mengerti hakikat 

pembelajaran IPA, sehingga dalam pembelajaran IPA guru tidak kesulitan 

dalam mendesain  dan melaksanakan pembelajaran. Siswa yang melakukan 

pembelajaran juga tidak mendapatkan kesulitan dalam memahami konsep 

sains. Hakikat pembelajaran sains yang didefinisikan sebagai ilmu tentang 

alam yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan ilmu pengetahuan alam, 

dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu ilmu pengetahuan alam 

sebagai produk, proses, dan sikap. Sutrisno menambahkan IPA sebagai 

prosedur dan IPA sebagai teknologi, tetapi penambahan ini, bersifat 

pengembangan dari ketiga komponen di atas, yaitu pengembangan prosedur 

dari proses, sedangkan teknologi dari aplikasi konsep dan prinsip-prinsip IPA 

sebagai produk (Susanto, 2013 : 167). 

IPA menurut H. W Fowler dalam Trianto (2011 : 136)  adalah 

pengetahuan yang sistematis dan dirumuskan, yang berhubungan dengan 

gejala-gejala kebendaan dan didasarkan terutama atas pengamatan dan 

deduksi. Berarti dapat dijelaskan bahwa IPA itu dalam prosesnya harus 

melakukan pengamatan untuk mengetahui gejala-gejala yang ada. 
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Pembelajaran IPA di sekolah dasar diharapkan dapat menumbuhkan 

sikap ilmiah seperti seorang ilmuwan. Adapun sikap-sikap yang dimaksud, 

yaitu sikap ingin tahu, percaya diri, tidak tergesa-gesa, dan objektif terhadap 

fakta. IPA juga memiliki karakteristik sebagai dasar untuk memahaminya. 

Menurut Jacobson dan Bregman dalam Susanto (2013 : 170) karakteristik 

pembelajaran IPA adalah sebagai berikut : 

a. IPA merupakan kumpulan konsep, prinsip, hukum, dan teori. 

b. Proses ilmiah dapat berupa fisik dan mental, serta mencermati fenomena 

alam, termasuk juga penerapannya. 

c. Sikap keteguhan hati, keingintahuan, dan ketekunan dalam menyingkap 

rahasia alam. 

d. IPA tidak dapat membuktikan semua akan tetapi hanya sebagian atau 

beberapa saja. 

e. Keberanian IPA bersifat subjektif dan bukan keberanian yang bersifat 

objektif. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pembelajaran sains 

merupakan pembelajaran berdasarkan pada prinsip-prinsip, proses yang dapat 

menumbuhkan sikap ilmiah siswa terhadap konsep-konsep IPA. Dalam 

kegiatan pembelajaran IPA siswa akan mendapat pengalaman langsung 

melalui pengamatan, diskusi, dan penyelidikan sederhana. Pembelajaran 

yang demikian dapat menumbuhkan sikap ilmiah siswa yang diindikasikan 

dengan merumuskan masalah, menarik kesimpulan, dan berpikir kritis dalam 

memecahkan masalah. 
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Pembelajaran sains di sekolah dasar dikenal dengan pembelajaran ilmu 

pengetahuan alam (IPA). Konsep IPA di sekolah dasar merupakan konsep 

yang masih terpadu, karena belum dipisahkan secara tersendiri, seperti mata 

pelajaran kimia, biologi dan fisika. Tujuan pembelajaran IPA menurut Badan 

Nasional Standar Pendidikan dalam Susanto (2013 : 171) dimaksudkan 

untuk: 

1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaannya. 

2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang 

adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. 

4) Mengembangkan ketrampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah, dan membuat keputusan. 

5) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 

menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. 

6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan ketrampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP. 

Kurikulum berbasis kompetensi dalam Trianto (2011 : 138) 

memaparkan fungsi dan tujuan IPA adalah sebagai berikut : 
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1) Menanamkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai ilmiah. 

3) Mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang melek sains dan 

teknologi. 

4) Menguasai konsep sains untuk bekal hidup di masyarakat dan melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

6. Sumber dan Sifat-sifat Cahaya 

a. Sumber-sumber cahaya 

Sumber cahaya adalah sesuatu yang dapat menghasilkan cahaya sendiri 

dan dapat kita lihat. Sumber cahaya dibagi menjadi 2 yaitu : 

1) Sumber cahaya alami 

Sumber cahaya alami adalah sumber cahaya yang tidak dibuat oleh 

manusia. Matahari adalah sala satu sumber cahaya alami.  

2) Sumber cahaya buatan  

Sumber cahaya buatan adalah sumber cahaya yang dibuat atau 

diproduksi oleh manusia. Contoh dari sumber cahaya buatan misalnya 

lampu listrik, lampu minyak, lilin, dan senter. 

b. Sifat-sifat Cahaya 

Cahaya tidak memiliki wujud, namun cahaya memiliki sifat-sifat tertentu. 

Sifat-sifat cahaya adalah : 

a. Cahaya dapat merambat lurus. 

Terdapat tiga pola perambatan berkas cahaya yaitu berkas sinar sejajar 

menyebar, berkas sinar mengumpul, dan berkas sinar menyebar. 
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b. Cahaya menembus benda bening 

Benda-benda yang menerima cahaya terbagi menjadi dua kelompok, 

yaitu benda gelap dan benda bening. Benda gelap adalah benda-benda 

yang tidak dapat ditembus oleh cahaya. Contoh benda gelap adalah 

buku, kayu, dan tembok. Sedangkan benda bening adalah benda-benda 

yang dapat ditembus oleh cahaya. Benda bening akan meneruskan 

cahaya sehingga tampak menembus benda tersebut. Contoh benda 

bening adalah air jernih, gelas kaca bening, kristal, dan plastik mika. 

Sifat cahaya dapat menembus benda bening dimanfaatkan dalam 

penggunaan lensa. Lensa digunakan untuk membuat kacamata atau 

kaca pembesar.  

c. Cahaya dapat dipantulkan 

Cahaya yang dipantulkan oleh benda dipengaruhi oleh bentuk 

permukaan benda. Pemantulan cahaya pada benda yang permukaannya 

rata menghasilkan pemantulan cahaya yang beraturan disebut 

pemantulan beraturan. Sedangkan pemantulan cahaya pada benda yang 

permukaannya tidak rata menghasilkan pantulan cahaya yang 

berhamburan (tidak beraturan) disebut pemantulan baur atau 

pemantulan difusi. 

Pemantulan cahaya pada cermin : 

1) Pemantulan cahaya pada cermin datar 

Cermin datar adalah cermin yang permukaan pantulannya berupa 

bidang datar. Sifat cahaya yang dipantulkan cermin datar sama 
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dengan sifat pemantulan beraturan. Namun apabila cahaya datang 

tegak lurus dengan bidang cermin, maka arah pantulan cahaya sama 

dengan arah cahaya datang. 

Sifat bayang-bayang pada cermin datar adalah : 

a) Bayang-bayang pada cermin datar bentuknya sama besar dengan 

bendanya. 

b) Jarak bayang-bayang ke cermin sama dengan jarak benda ke 

cermin. 

c) Letak bayang-bayang (arah kiri dan kanan) berkebalikkan   

dengan letak benda. 

d) Bayang-bayang yang terbentuk adalah bayang-bayang maya atau 

semu. Bayang-bayang maya adalah bayang-bayang hanya tampak 

pada cermin saja. Bayangan maya tidak dapat ditangkap dengan 

layar. 

2) Pemantulan cahaya pada cermin cekung 

Cermin cekung adalah cermin yang memiliki bagian pemantul 

cahaya berupa cekungan. Cermin cekung memiliki sifat 

mengumpulkan berkas sinar yang dipantulkan. Cahaya-cahaya yang 

dipantulkan akan berpotongan pada satu titik. Cermin cekung dapat 

membuat bayang-bayang nyata dan bayang-bayang maya. Bayang-

bayang nyata adalah bayang-bayang yang ditangkap oleh layar, 

sedangkan bayang-bayang maya tidak dapat ditangkap oleh layar. 

Jika jarak benda ke cermin sangat dekat, maka bayang-bayang yang 
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terbentuk adalah semu, lebih besar, dan tegak. Jika jarak benda jauh 

dari cermin cekung, maka bayang-bayang yang terbentuk adalah 

nyata dan terbalik. 

3) Pemantulan cahaya pada cermin cembung 

Cermin cembung adalah cermin yang memiliki bagian pantul cahaya 

yang berbentuk cembung. Cermin cembung memiliki sifat 

menyebarluaskan berkas cahaya yang dipantulkannya. Bayang-

bayang dibentuk oleh cermin cembung akan tampak maya, lebih 

kecil, dan tegak. 

d. Cahaya dapat dibiaskan  

Cahaya mengalami pembiasan jika melalui dua medium (zat perantara 

yang dilalui cahaya) yang berbeda kerapatannya. 

e. Cahaya dapat diuraikan 

Contoh peristiwa penguraian cahaya adalah pelangi. Pelangi adalah 

lengkungan spektrum warna dilangit yang berasal dari cahaya matahari. 

Pelangi berasal dari cahaya matahari yang tampak berupa sinar 

berwarna putih. Setelah mengenai butiran-butiran halus air hujan, 

cahaya putih itu mengalami pembiasan dan terurai menjadi tujuh warna.  

Jadi, cahaya matahari yang tampak putih itu sebenarnya merupakan 

perpaduan dari berbagai warna cahaya yang disebut dengan spektrum.  

(Yousnelly dkk, 2010 : 104-114) 
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B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Tiara Dewi Gustaviani (2013) dengan judul 

“Pengaruh Pembelajaran  Kooperatife Tipe NHT Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Pada Konsep Energi dan Perubahannya” menyatakan bahwa terdapat perbedan 

yang signifikan antara hasil belajar siswa yang menggunakan tipe NHT  dengan 

yang menggunakan metode konvensional. Respon siswa terhadap pembelajaran 

kooperatif tipe NHT adalah positif. Pernyataan tersebut didapat dari skor siswa 

yang seluruhnya berada pada kategori tinggi. Berdasarkan pemaparan di atas, 

maka tipe NHT dapat dijadikan salah satu alternative dalam pembelajaran IPA. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wayan Sastrawan (2014) dengan judul 

“Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together 

(NHT) dengan Bantuan Media Software Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar 

IPA Siswa Kelas V SD Gugus III Desa Bengkel Kecamatan Busungbiu” 

menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa yang 

mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe numbered heads together dengan 

bantuan media software pembelajaran dan siswa yang mengikuti pembelajaran 

konvensional pada siswa kelas V gugus III kecamatan Busungbiu. Rata-rata skor 

hasil belajar IPA kelompok siswa yang dibelajarkan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe numbered heads togetherdengan bantuan media 

software pembelajaran lebih tinggi daripada rata-rata skor hasil belajar IPA 

kelompok siswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran 

konvensional. 
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Penelitian di atas relevan dengan penelitian ini dilihat dari penggunaan 

model yang sama dalam pembelajaran yaitu model pembeajaran kooperatif tipe 

Numbered Head Together (NHT). Hasil penelitian di atas menjadi salah satu 

dasar dalam pemilihan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT) yang diterapkan dalam penelitian ini. Penelitian diatas 

menunjukan hasil yang menunjukan bahwa penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) memeprngaruhi hasil belajar 

siswa.  

C. Kerangka Berpikir 

Kondisi awal saat melakukan observasi data yang didapatkan adalah  

peserta didik dalam pembelajaran IPA kurang memiliki sikap percaya diri dan 

prestasi belajar siswa IPA masih belum optimal. Mengatasi masalah tersebut 

diperlukan adanya perubahan dalam pembelajaran. Banyak cara yang dapat 

dilakukan guru untuk meningkatkan sikap percaya diri dan juga prestasi belajar. 

Salah satu cara dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Head Together (NHT). Pembelajaran model kooperatif tipe  

Numbered Head Together (NHT) yaitu suatu model dalam pembelajaran di mana 

guru memberikan pertanyaan kepada siswa dan proses menunjuknya guru 

menyebutkan sebuah nomor, jadi siswa yang mempunyai nomor tersebut harus 

menjawab pertanyaan guru. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Head Together untuk membantu peningkatan sikap percaya diri dan 

juga prestasi belajar peserta didik dan mengembangkan kemampuan berpikir, 

dan juga kemampuan menyampaikan pendapat. Siswa selalu siap menjawab 
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pertanyaan yang diberikan guru dan tidak malu saat menyampaikan pendapat di 

depan siswa lain.  

Pembelajaran dengan model kooperatif tipe Numbered Head Together 

(NHT) yang dilakukan akan mempermudah peserta didik memahami materi IPA 

sifat-sifat cahaya karena siswa akan mendaptakn informasi dari siswa lain. Guru 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together 

(NHT), maka siswa diharapkan lebih percaya diri, aktif, terjadi interaksi antar 

siswa maupun guru dengan siswa sehingga materi yang dipelajari benar-benar 

diterima oleh siswa. Hasil akhir yang diharapkan yaitu adanya peningkatan rasa 

percaya diri dan peningkatan prestasi belajar peserta didik mata pelajaran IPA 

materi sifat-sifat cahaya. Kerangka berpikir peneitian daapat dilihat pada gambar 

2. 1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 
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D. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together 

(NHT) dapat meningkatkan sikap percaya diri peserta didik kelas V SD Negeri 

1 Tajug Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga tahun pelajaran 

2015/2016 pokok bahasan sifat-sifat cahaya. 

2. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together 

(NHT) dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik kelas V SD Negeri 1 

Tajug Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga tahun pelajaran 

2015/2016 pokok bahasan sifat-sifat cahaya. 
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