
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Menurut Sardiman (2011:73) mengatakan “motif”, diartikan 

sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan 

sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam 

dan di dalam subyek untuk melakukaan aktivitas-aktivitas tertentu 

demi mencapai tujuan. Bahkan motif dapat diartikan sebagai suatu 

kondisi intern (kesiapsiagaan). Berawal dari kata “motif” itu maka 

motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi 

aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila 

kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan/mendesak. 

Motivasi dapat juga dikatakan serangkaian usaha untuk 

menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seseorang mau dan 

ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha 

untuk meniadakan atau mengelakan perasaan tidak suka itu. Jadi 

motivasi itu dapat dirangsang oleh faktor dari luar tetapi motivasi itu 

adalah tumbuhdi dalam diri seseorang. Dalam kegiatan belajar, 

motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di 

dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin 
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kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada 

kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subyek 

belajar itu dapat tercapai (Sardiman, 2011:75). 

 Maslow, sebagai tokoh motivasi aliran humanisme, 

menyatakan bahwa kebutuhan manusia secara hierarkis semuanya  

dalam diri manusia. Kebutuhan tersebut mencangkup kebutuhan 

fisiologis (sandang, pangan), kebutuhan rasa aman (bebas bahaya), 

kebtuhan kasih sayang, kebutuhan dihargai dan dihormati, dan 

kebutuhan aktualisasi diri yang merupakan kebutuhan mendasar. 

Teori ini dikenal sebagai teori kebutuhan (needs)yang digambarkan 

secara hierarkis seperti berikut. 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.1 Hierarki Kebutuhan Maslow 

Hierarki kebutuhan Maslow digambarkan dengan piramida 

berkotak yang paling bawah adalah kebutuhan fisiologis yang paling 

dasar, sedangkan yang tertinggi adalah aktualisasi diri. Kelima 

tingkatan kebutuhan pokok maksudnya adalah 1)Kebutuhan 

fisiologis adalah kebutuhan primer manusia seperti kebutuhan akan 

Aktualisasi Diri 

Penghargaan/Penghormatan 

Rasa Memiliki dan Rasa Cinta/Sayang 

Perasaan Aman dan Tentram 

Kebutuhan Fisiologis 

Peningkatan Motivasi dan..., Mahmudah Triastuti, FKIP UMP, 2012



papan, sandang,  papan, kesehatan fisik dan lainnya. 2) Keselamatan 

dan jaminan keamanannya, terlindung dari penyakit, kelaparan, 

kemiskinan dan lainnya. 3) Dorongan hidup berkelompok atau 

diakui sebagai anggota kelompok, cinta, diperhitungkan sebagai 

pribadi, rasa setia kawan dan kerjasama. 4) Penghargaan karena 

prestasi, kemampuan, kedudukan atau status, kekuasaan, dan 

pemilikan. 5) Aktualisasi diri yaitu mempertinggi potensi-potensi 

yang dimiliki pengembangan secara maksimum, kreatifitas,ekspresi, 

kebutuhan untuk mengenal dan mengetahui. 

Sebagai guru harus bisa memotivasi siswa dalam proses 

pembelajaran, supaya siswa terpenuhi kebutuhannya dan dapat 

mencapai tujuan belajar proses motivasi dasar perlu dilakukan untuk 

mencapai kebutuhan individu siswa. Proses motivasi dasar 

digambarkan seperti gambar 2.2  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Proses Motivasi Dasar ( Uno,2006 :5) 
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Uno (2006:6) menjelaskan bahwa, motivasi terjadi apabila 

seseorang mempunyai keinginan dan kemauan untuk melakukan 

sesuatu kegiatan atau tindakan dalam rangka mencapai tujuan 

tertentu. Motivasi merupakan konsep hipotesis untuk suatu kegiataan 

yang dipengaruhi oleh persepsi dan tingkah laku seseorang untuk 

mengubah situsi yang tidak memuaskan atau tidak menyenangkan. 

Menurut Oemar (2001:159) motivasi adalah perubahan 

energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan 

timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. 

Motivasi juga dikatakan serangkaian usaha untuk 

menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seseorang itu mau 

dan ingin melakukan sesuatu dan bila ia tidak suka, maka ia akan 

berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka 

itu. Jadi motivasi dapat dirangsang oleh faktor dari luar tetapi 

motivasi itu adalah tumbuh di dalam diri seseorang. Dalam kegiatan 

belajar, maka motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya 

penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, 

yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang 

memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang 

dikehendaki oleh subyek belajar itu dapat tercapai. 

Menurut Djamarah (2002:13) Belajar adalah suatu kegiatan 

yang dilakukan dengan melibatkan dua unsur, yaitu jiwa dan raga. 

Gerak raga yang ditunjukan harus sejalan dengan proses jiwa untuk 
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mendapatkan perubahan. Tentu saja perubahan yang itu bukan 

perubahan fisik, tetapi perubahan jiwa dengan sebab masuknya 

kesan-kesan yang baru.  

Sedangkan menurut Skinner berpandangan bahwa belajar 

adalah suatu perilaku. Pada saat orang belajar, maka responsnya 

menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia tidak belajar maka responsnya 

menurun. Dalam belajar ditemukan adanya hal berikut: Kesempatan 

terjadinya peristiwa yang menimbulkan respons pembelajar, respons 

si pembelajar, dan konsekuensi yang bersifat menguatkan respons 

tersebut. Pemerkuat terjadi pada stimulus yang menguatkan 

konsekuensi tersebut. Sebagai ilustrasi, perilaku si pembelajar yang 

baik diberi hadiah, Sebaliknya, perilaku respons yang tidak baik 

diberi teguran dan hukuman (Dimyati dan Mudjiyono, 2006:9). 

Dari beberapa pengertian belajar yang telah diungkapkan 

para ahli maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses 

mental yang disengaja pada diri seseorang sehingga muncul 

perubahan tingkah laku. Perubahan tersebut bisa berupa: dari tidak 

tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak 

dapat mengerjakan sesuatu menjadi dapat mengerjakan sesuatu, dari 

memberikan respon yang salah stimulus atau stimulus-stimulus 

kearah pemberian respon yang benar dan relatif menetap sebagai 

hasil. 
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Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa pengertian motivasi belajar adalah merupakan kekuatan 

(power motivation), daya pendorong (driving force), atau alat 

pembangun kesediaan atau keinginan yang kuat dalam diri peserta 

didik untuk belajar secara aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan 

menyenangkan dalam rangka perubahan prilaku, baik dalam aspek 

kognitif, afektif maupun psikomotor. Motivasi belajar dapat timbul 

karena faktor instrinsik,  berupa hasrat dan keinginan berhasil dan 

dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. Sedangkan 

faktor ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar 

yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik. Tetapi, kedua 

faktor tersebut  disebabkan oleh rangsangan tertentu, sehingga 

seseorang berkeinginan untuk melakukan aktivitas belajar yang lebih 

giat dan semangat. 

b. Ciri- ciri Motivasi 

Menurut Sardiman (2003:83) motivasi yang ada pada diri 

seseorang memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam 

waktu yang lama,tidak pernah berhenti sebelum selesai). 

2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). 

3) Menunjukan minat terhadap bermacam- macam masalah. 

4) Lebih senang bekerja mandiri. 
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5) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat 

mekanis, berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif). 

6) Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan 

sesuatu). 

7) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. 

8) Senang mencari dan memecahkan masalah soal- soal. 

c. Fungsi Motivasi 

Proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa memiliki 

motivasi dalam belajar. Oleh sebab itu, guru perlu menumbuhkan 

motivasi belajar siswa. Ada beberapa fungsi motivasi dalam proses 

pembelajaran. Menurut Oemar (2001:161) motivasi mendorong 

timbulnya kelakuan dan mempengaruhi serta mengubah kelakuan. 

Jadi fungsi motivasi itu meliputi: 

1) Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa 

motivasi maka tidak akan timbul sesuatu perbuatan seperti 

belajar. 

2) Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan 

perbuatan kepencapaian tujuan yang diinginkan. 

3) Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai 

mesin ban mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan 

cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. 
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d. Jenis Motivasi 

Menurut Hanifah dan Cucu Suhana (2010:26) Jenis motivasi 

ada 2 yaitu: 

1) Motivasi instrinsik, yaitu motivasi yang datangnya secara 

alamiah atau murni dari diri peserta didik itu sendiri sebagai 

wujud adanya kesadaran diri (self awareness) dari lubuk hati 

yang paling dalam. 

2) Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang datangnya disebabkan 

faktor-faktor di luar diri peserta didik, seperti adanya pemberian 

nasihat dari gurunya, hadiah (reward), kompetisi sehat antar 

peserta didik, hukuman (funishment), dan sebagainya. 

e. Macam-macam motivasi 

Menurut Sukmadinata (2005:63) motivasi dibedakan atas 3 

macam menurut sifatnya yaitu : 

1) Motivasi Takut (fear motivation) 

 Artinya, individu melakukan kegiatan karena takut. 

2) Motivasi insentif (incentive motivation) 

Individu melakukan suatu perbuatan untuk mendapatkan sesuatu 

insentif (hadiah, penghargaan, tanda jasa, kenaikan pangkat, dan 

sebagainya. 

3) Sikap (antittude motivation atau self motivation) 

Motivasi ini lebih bersifat instrinsik, muncul dari dalam 

individu. Seseorang yang memiliki sifat yang positif terhadap 
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sesuatu akan menunjukan motivasi yang besar terhadap hal 

tersebut. Motivasi ini datang dari dirinya sendiri karena adanya 

rasa senang atau suka serta faktor-faktor subyektif lainnya. 

2. Prestasi Belajar 

a. Pengertiaan Perstasi Belajar  

Prestasi belajar berasal dari kata “prestasi” dan “belajar”. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 895) prestasi adalah 

hasil yang telah dicapai (dilakukan, dikerjakan, dsb). Sedangkan 

menurut Arifin (2009:12) Kata “prestasi” berasal dari bahasa 

belanda yaituprestatie. Kemudian dalam Bahasa Indonesia menjadi 

“prestasi” yang berarti “hasil usaha”. Prestasi belajar pada umumnya 

berkenaan pada aspek pengetahuan. Kata prestasi banyak digunakan 

dalam berbagai bidang dan kegiatan antara lain dalam kesenian, olah 

raga, dan pendidikan, khususnya pembelajaran. 

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa tidak 

sekejap cerdas dan menjadi ilmuan. Akan tetapi melalui proses 

belajar untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar akan 

membawa perubahan pada diri individu. Perubahan itu tidak hanya 

mengenai sejumlah pengalaman, melainkan juga membentuk 

kecakapan, kebiasaan, sikap, dan minat. 

Menurut Slameto (2010:2) pengertian belajar dapat 

didefinisikan sebagai perubahan yang terjadi dalam diri seseorang 

baik sifat maupun jenisnya karena itu tidak setiap perubahan dalam 
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diri seseorang merupakan perubahan dalam arti belajar. Perubahan 

tingkah laku seseorang yang berada dalam keadaan mabuk, 

perubahan yang terjadi dalam aspek-aspek kematangan, 

pertumbuhan, dan perkembangan tidak termasuk perubahan dalam 

pengertian belajar. 

Sedangkan menurut Sardiman (2011:20) Belajar dapat 

diartikan sebagai kegiatan psiko-fisik menuju ke perkembangan 

pribadi seutuhnya. Kemudian dalam arti sempit, belajar 

dimaksudkan sebagai usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan 

yang merupakan sebagian kegiatan menuju terbentuknya kepribadian 

seutuhnya. Selain itu, belajar adalah “berubah”. Dalam hal ini yang 

dimaksudkan belajar berarti usaha mengubah tingkah laku. Jadi 

belajar akan membawa suatu perubahan pada individu-individu yang 

belajar. Perubahan tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu 

pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan, ketrampilan, sikap, 

pengertian, harga diri, minat, watak, penyesuaian diri. 

Ada beberapa teori yang berpendapat bahwa proses belajar 

pada prinsipnya bertumpu pada struktur kongnitif, yakni penataan 

fakta, konsep serta prinsip-prinsip, sehingga membentuk satu 

kesatuan yang memiliki makna bagi subyek didik (Sardiman 2011 

: 21). Oleh karena itu dalam kehidupan terjadi suatu proses belajar-

mengajar, baik sengaja maupun tidak sengaja, disadari atau tidak 

disadari. Dari proses belajar-mengajar ini akan diperoleh suatu hasil, 
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tetapi agar memperoleh suatu hasil yang optimal, proses belajar 

-mengajar harus dilakukan dengan sadar dan sengaja serta 

terorganisasi secara baik. 

Dari beberapa pengertian tentang prestasi dan belajar di atas 

maka dapat ditarik kesimpulan prestasi belajar adalah hasil yang 

dicapai oleh peserta didik dalam proses belajar mengajar dalam 

waktu tertentu untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi 

pelajaran yang telah diajarkan oleh guru. Prestasi belajar merupakan 

hasil belajar siswa yang mengarah pada ranah kongnitif pada proses 

pembelajaran.  

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Menurut Slameto (2010:54) faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar ada dua macam yaitu faktor intern 

dan faktor ekstern. 

1) Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang 

sedang belajar, seperti: 

a) Faktor Jasmaniah, meliputi faktor kesehatan dan cacat 

tubuh. 

b) Faktor Psikologis, meliputi intelegensi, perrhatian, minat, 

bakat, motif, kematangan, kesiapan. 

c) Faktor Kelelahan, dibagi menjadi dua macam yaitu 

kelelahan jasmani (lemah lunglai) dan kelelahan rohani 

(kelesuan dan kebosanan). 
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2) Faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu, seperti: 

a) Keadaan Keluarga. Keadaan keluarga memiliki pengaruh 

yang besar terhadap prestasi belajar, misalnya cara orang 

tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana 

rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua dan 

latar belakang kebudayaan. 

b) Keadaan Sekolah. Lingkungan sekolah adalah lingkungan 

dimana siswa dapat belajar sistematis. 

c) Lingkungan Masyarakat/ lingkungan sosial. 

c. Fungsi Prestasi Belajar 

Menurut Arifin (2009:12) Prestasi Belajar merupakan suatu 

masalah yang bersifat perennial dalam sejarah kehidupan manusia, 

karena sepanjang rentang kehidupannya manusia selalu mengejar 

prestasi menurut bidang dan kemampuan masing-masing. Prestasi 

Belajar mempunyai beberapa fungsi utama antara lain: 

Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan 

yang telah dikuasai peserta didik. 

a) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu.  

b) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi 

pendidikan. 

c) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu 

instusi pendidikan. 
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d) Prestasi belajar dijadikan indikator daya serap (kecerdasan) 

peserta didik.  

d. Indikator Prestasi Belajar 

Pada prinsipnya, pengungkapan hasil belajar ideal meliputi 

segenap ranah psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman 

dalam proses belajar siswa. Namun demikian, pengungkapan 

perubahan tingkah laku seluruh ranah itu, khususnya ranah rasa 

mueid, sangat sulit. Hal ini disebabkan perubahan hasil belajar itu 

ada yang bersifat intangible(tak dapat diraba). Oleh karena itu, yang 

dapat dilakukan guru dalam hal ini adalah hanya mengambil 

cuplikan perubahan tingkah laku yang dianggap penting dan 

diharapkan dapat mencerminkan perubahan yang terjadi sebagai 

hasil belajar siswa, baik yang berdimensi cipta dan rasa maupun 

yang berdimensi karsa. 

3. IPS 

a. Pengertian IPS 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)  sebagai bidang kajian terdiri 

dari konsep dasar sejarah, seperti konsep peristiwa/kejadian waktu 

dan tempat. Geografi memiliki konsep lokasi, posisi (kedudukan), 

situasi, tempat (site), distribusi dan perancangan. Ilmu ekonomi 

memiliki konsep kelangkaan (scarcity), spesialisasi (specialization), 

saling ketergantungan (interdependence), pasar (market) dan konsep 

kebijaksanaan umum (public policy). Sosiologi mengkaji konsep 
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keanggotaan dalam kelompok, perilaku, tujuan, norma, nilai, peran, 

keluesan dan lokasi, adat istiadat, etika, tradisi, hukum dan 

keyakinan (Sapriya, 2007: 40). 

Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, 

dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan 

keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan 

tersebut diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahaman 

yang lebih meluas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan. 

IPS adalah suatu mata pelajaran atau program studi yang ada 

di dalam kurikulum persekolahan. Kurikulum adalah produk dari 

kebijaksanaan pemerintah hasil studi masyarakat yang selalu 

berubah. Sehingga apapun yang ada di dalam kurikulum akan selalu 

berisi muatan yang berisi pesan nilai, norma dan prinsip-prinsip 

moral yang sejalan dengan kebutuhan dan kepentingan pemerintah 

dan masyarakat (Sapriya, 2007: 5). 

b. Tujuan Pembelajaran IPS 

 Menurut Sapriya (2007: 40) dalam kurikulum Sekolah Dasar 

tahun 2004 dikemukakan bahwa merupakan suatu mata pelajaran 

yang mengkaji serangkaian peristiwa fakta, konsep, dan generalisasi 

yang berkaitan dengan isu sosial dan kewarganegaraan, tujuannya 

adalah untuk mengembangksn pengetahuan, nilai sikap dan negara. 

Sedangkan menurut Mulyasa (2009:125) Mata pelajaran IPS 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 
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1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya. 

2) Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa 

ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan ketrampilan 

dalam kehidupan sosial. 

3) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial 

dan kemanusiaan. 

4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, 

nasional, dan global. 

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan 

dari Pendidikan IPS adalah untuk mendidik dan memberi bekal 

kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai 

dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungannya, serta berbagai 

bekal siswa untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh 

karena itu, dari tujuan pendidikan IPS, dibutuhkan pola 

pembelajaran yang mampu menjembatani tercapainya tujuan 

tersebut. 

Pola pembelajaran IPS menekankan pada unsur pendidikan 

dan pembekalan pada siswa. Penekanan pembelajaran bukan sebatas 

pada upaya menjejali siswadengan sejumlah konsep yang bersifat 

hafalan belaka, melainkan terletak pada upaya agar mereka mampu 

menjadikan apa yang dipelajari sebagai bekal dalam memahami dan 
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ikut serta dalam melakoni kehidupan masyarakat lingkungannya, 

serta sebagai bekal bagi dirinya untuk melanjutkan pendidikan  ke 

jenjang yang lebih tinggi. 

Meskipun tujuan IPS sangat baik dan mulia tetapi kualitas 

pembelajaran IPS masih jauh dari harapan. Para guru menghadapi 

masalah seperti rendahnya motivasi dan prestasi belajar siswa. Hal 

ini terjadi karena siswa menganggap IPS adalah pelajaran yang sulit 

karena banyak materi yang harus dihafalkan sehingga pelajaran IPS 

yang telah diterimanya itu sangat membosankan dan menjadi beban 

pikiran mereka. 

c. Ruang Lingkup IPS 

Menurut Mulyasa (2009:126) ruang lingkup mata pelajaran 

IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 

1) Manusia, Tempat, dan Lingkungan 

2) Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan 

3) Sistem Sosial dan Budaya 

4) Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan 

d. Materi Penelitian 

1) Standar Kompetensi : Menghargai berbagai peninggalan yang      

berskala nasional pada masa Hindu-

Budha dan Islam, keragaman 

kenampakan alam dan suku bangsa, 

serta kegiatan ekonomi di Indonesia. 

2) Kompetensi Dasar  : Jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi 

di Indonesia. 
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3) Indikator : a) Mengidentifikasi jenis-jenis usaha 

yang ada dalam masyarakat. 

b)  Menjelaskan jenis-jenis usaha yang 

ada dalam masyarakat. 

c) Mengidentifikasi jenis usaha yang 

dikelola sendiri dan kelompok. 

d) Memberikan contoh usaha yang 

dikelola sendiri dan kelompok. 

e)  Menjelaskan cara menghargai 

kegiatan setiap orang dalam 

berusaha. 

f) Memberi contoh cara menghargai 

kegiatan setiap orang dalam 

berusaha. 

g)  Mengidentifikasi kegiatan produksi, 

distribusi dan konsumsi. 

h) Memberikan contoh kegiatan 

produksi, distribusi dan konsumsi. 

4. Model Pembelajaran Kooperatif 

a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Istilah pembelajaran kooperatif dalam pengertian bahasa 

asing adalah cooperative learning. Menurut Saputra dan Rudyanto 

(2005:49) Pada hakekatnya, metode pembelajaran kooperatif 

merupakan metode atau strategi pembelajaran gotong-royong yang 

konsepnya hampir tidak jauh berbeda dengan metode pembelajaran 

kelompok. Pembelajaran kooperatif berbeda dengan metode 

pembelajaran kelompok. Ada unsur dasar pembelajaran kooperatif 

yang membedakan dengan pembelajaran kelompok yang dilakukan 
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asal-asalan. Pelaksanaan prinsip dasar pokok sistem pembelajaran 

kooperatif dengan benar akan memungkinkan guru mengelola kelas 

dengan lebih efektif.  Pembelajaran kooperatif proses pembelajaran 

tidak harus belajar dari guru kepada siswa. Siswa dapat saling 

membelajarkan sesama siswa lainnya. Metode pembelajaran 

kelompok adalah metode pembelajaran yang menitik beratkan pada 

kerjasama diantara siswa dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan 

tetapi tanpa sepenuhnya mendapatkan bimbingan dari gurunya. 

Artinya, siswa diperintahkan untuk bekerja dengan beberapa siswa 

lainnyadengan petunjuk dan bimbingan yang tidak begitu maksimal 

dari gurunya. 

Menurut Sholihatin dan Raharjo (2007:4) Pada dasarnya 

cooperative learning mengandung pengertian sebagai suatu sikap 

atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu diantara sesama 

dalam struktur kerjasama yang teratur, yang terdiri dari dua orang 

atau lebih di mana keberhasilan kerjasama sangat dipengaruhi oleh 

keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri. Cooperative 

learning juga dapat diartikan sebagai struktur tugas bersama dalam 

suasana kebersamaan diantara sesama anggota kelompok. 

Cooperative learning merupakan model pembelajaran yang 

telah dikenal sejak lama, pada saat guru mendorong para siswa untuk 

melakukan kerjasama dalam kegiatan-kegiatan tertentu seperti 

diskusi atau pengajaran oleh teman sebaya (peer teaching). Dalam 
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melakukan proses belajar-mengajar guru tidak lagi mendominasi, 

siswa dituntut untuk berbagi informasi dengan siswa yang lainnya 

dan saling belajar-mengajar sesama mereka (Isjoni, 2010:17). 

Menurut Isjoni (2009:5) Pada model cooperative learning 

siswa diberi kesempatan untuk berkomunikasi dan berinteraksi sosial 

dengan temannya untuk mencapai tujuan pembelajaran, sementara 

guru bertindak sebagai motivator dan fasilitator aktivitas siswa. 

Artinya dalam pembelajaran ini kegiatan aktif dengan pengetahuan 

dibangun sendiri oleh siswa dan mereka bertanggung jawab atas 

hasil pembelajarannya. cooperative learning merupakan strategi 

belajar. Dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil 

yang tingkat kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas 

kelompoknnya, setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja 

sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. 

Dalam cooperative learning, belajar dikatakan belum selesai jika 

salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran. 

Menurut Slavin (1985), cooperative learning adalah suatu 

model pembelajaran dimana siswa  belajar dan bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 

orang dengan struktur kelompok heterogen. Sedangkan Sunal dan 

Hans (2000) mengemukakan cooperative learning merupakan suatu 

cara pendekatan atau serangkaian strategi yang khusus dirancang 

untuk memberi dorongan kepada peserta didik agar bekerja sama 
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selama proses pembelajaran. Selanjutnya Stahl (1994) menyatakan 

cooperative learning dapat meningkatkan belajar siswa lebih baik 

dan meningkatkan sikap tolong-menolong dalam perilaku sosial. 

(Isjoni, 2009:12). 

Berdasarkan pengertian kooperatif yang dikemukakan oleh 

ahli di atas, menurut penulis pembelajaran kooperatif (cooperative 

learning) adalah kegiatan pembelajaran dengan cara bekerja 

kelompok untuk bekerjasama saling membantu. Tiap anggota 

kelompok terdiri dari 4-5 orang,siswa heterogen (kemampuan, 

gender, karakter). 

Pendapat-pendapat di atas belajar dengan model kooperatif 

dapat diterapkan untuk memotivasi siswa berani mengemukakan 

pendapatnya, menghargai pendapat teman, dan saling memberikan 

pendapat. Selain itu, dalam belajar biasanya siswa dihadapkan pada 

soal-soal atau pemecahan masalah. Oleh sebab itu,cooperative 

learning sangat baik untuk dilaksanakan karena siswa dapat bekerja 

sama dan saling tolong-menolong mengatasi tugas yang 

dihadapinya. 

Model cooperative learning tidak hanya unggul dalam 

membantu siswa memahami konsep yang sulit, tetapi juga sangat 

berguna untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, bekerja 

sama, dan membantu teman. Dalam cooperative learning, siswa 

terlibat aktif pada proses pembelajaran sehingga memberikan 
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dampak positif terhadap kualitas interaksi dan komunikasi yang 

berkualitas, dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan prestasi 

belajarnya.   

b. Karakteristik Pembelajaran Kooperatif 

Pada hakekatnya cooperative learning sama dengan kerja 

kelompok, oleh sebab itu banyak guru yang mengatakan tidak ada 

sesuatu yang aneh dalam cooperative learning, karena mereka 

menganggap telah terbiasa menggunakannya. Walaupun cooperative 

learning terjadi dalam bentuk kelompok. 

 Isjoni (2010:41) menyatakan ada lima unsur dasar yang 

dapat membedakan cooperative learning dengan kerja kelompok, 

yaitu: 

1) Positive Interdependence 

Positive Interdependence, yaitu hubungan timbal balik 

yang didasari adanya kepentingan yang sama atau perasaan 

diantara anggota kelompok dimana keberhasilan seseorang 

merupakan keberhasilan yang lain pula atau sebaliknya. 

2) Interaction Face to face, 

Interaction Face to face, yaitu interaksi yang langsung 

terjadi antar siswa tanpa adanya perantara. Tidak adanya 

penonjolan kekuatan individu, yang ada hanya pola interaksi dan 

perubahan yang bersifat verbal diantara siswa yang ditingkatkan 

oleh adanya saling hubungan timbal balik yang bersifat positif 

sehingga dapat mempengaruhi hasil pendidikan dan pengajaran. 
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3) Adanya tanggung jawab pribadi mengenai materi pelajaran 

dalam anggota kelompok. 

Adanya tanggung jawab pribadi mengenai materi 

pelajaran dalam anggota kelompok sehingga siswa termotivasi 

untuk membantu temannya, karena tujuan dalam cooperative 

learning adalah menjadikan setiap anggota kelompoknya 

menjadi lebih kuat pribadinya.  

4) Membutuhkan keluwesan. 

Membutuhkan keluwesan, yaitu menciptakan hubungan 

antar pribadi, mengembangkan kemampuan kelompok, dan 

memelihara hubungan kerja yang efektif. 

5) Menampilkan ketrampilan bekerja sama dalam memecahkan 

masalah (proses kelompok). 

Meningkatkan ketrampilan bekerja sama dalam 

memecahkan masalah (proses kelompok), yaitu tujuan 

terpenting yang diharapkan dapat dicapai dalam cooperative 

learning adalah siswa belajar ketrampilan bekerjasama dan 

berhubungan ini adalah ketrampilan yang penting dan sangat 

diperlukan di masyarakat.  

Tiga konsep sentral yang menjadi karakteristik pembelajaran 

kooperatif sebagaimana dikemukakan Slavin (2008:26-27), Yaitu: 

1) Tujuan Kelompok 

Cooperative learning menggunakan tujuan-tujuan 

kelompok untuk memperoleh penghargaan kelompok. 
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Penghargaan kelompok diperoleh jika kelompok mencapai  skor 

di atas kriteria yang ditentukan. Keberhasilan kelompok 

didasarkan pada penampilan individu sebagai anggota kelompok 

dalam menciptakan hubungan antar personal yang saling 

mendukung, saling membantu, dan saling peduli. 

2) Pertanggungjawaban Individu 

Keberhasilan kelompok tergantung dari pembelajaran 

induvidu dari semua anggota kelompok. Pertanggungjawaban 

tersebut menitikberatkan pada aktivitas pada aktivitas anggota 

kelompok yang saling membantu dalam belajar. Adanya 

pertanggungjawaban secara individu juga menjadikan setiap 

anggota siap untuk menghadapi tes dan tugas-tugas lainnya 

secara mandiri tanpa bantuan teman sekelompoknya. 

3) Kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan 

Cooperative learning menggunakan metode skoring 

yang mencangkup nilai perkembangan berdasarkan 

peningkatkan prestasi yang diperoleh siswa dari yang terdahulu. 

Dengan menggunakan metode skoring ini setiap siswa baik yang 

berprestasi rendah, sedang atau tinggi sama-sama memperoleh 

kesempatan untuk berhasil dan melakukan yang terbaik bagi 

kelompoknya. 
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c. Keunggulan Pembelajaran kooperatif 

Menurut Jarolimek dan Parker di dalam Isjoni (2010:24) 

mengatakan keunggulan yang diperoleh dalam pembelajaran 

kooperatif adalah: 

1) Saling ketergantungan yang positif. 

2) Adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu. 

3) Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. 

4) Suasana kelas yang rilek dan menyenangkan. 

5) Terjalinnya hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa 

dengan guru. 

6) Memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan 

pengalaman emosi yang menyenangkan. 

Berdasarkan keunggulan yang dikemukakan oleh ahli diatas, 

menurut penulis keunggulan pembelajaran kooperatif adalah: 

1) Saling bekerjasama dan bergotong-royong. 

2) Saling bekerjasama dan pengertian. 

3) Saling mencerdaskan. 

4) Saling menyayangi dan mengasihi. 

d. Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Isjoni (2007:27-28) menyatakan bahwa pada dasarnya 

cooperative learning dikembangkan untuk mencapai setidak-

tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting yang dirangkum 

Ibrahim,et al. (2000), yaitu: 
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1) Hasil Belajar Akademik 

Dalam cooperative learning meskipun mencangkup 

beragam tujuan sosial, juga memperbaiki prestasi siswa atau 

tugas-tugas akademis penting lainnya. Beberapa ahli 

berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa 

memahami konsep-konsep sulit. 

2) Penerimaan terhadap perbedaan individu 

Tujuan lain cooperative learning adalah penerimaan 

secara luas dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, 

budaya, kelas sosial, kemampuan, dan ketidakmampuanmya. 

Pembelajaran kooperatif memberi peluang bagi siswa dari 

berbagai latar belakang dan kondisi untuk bekerja dengan saling 

bergantung pada tugas-tugas akademik dan melalui struktur 

penghargaan kooperatif akan belajar saling menghargai satu 

sama lain. 

3) Pengembangan ketrampilan sosial 

Tujuan penting ketiga cooperative learning adalah 

mengajarkan kepada siswa ketrampilan bekerja sama dan 

kolaborasi. Ketrampilan-ketrampilan sosial penting dimiliki 

siswa. 

Menurut Surapranata (2010:32) pada awalnya 

pengembangannya, pembelajaran kooperatif dimaksudkan untuk 

mengembangkan nilai-nilai demokrasi, aktivitas peserta didik, 
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perilaku kooperatif dan menghargai pluralism. Akan tetapi 

sebenarnya aspek akademis juga masuk di dalamnya walaupun tidak 

tersirat. Arends (1989) menyatakan setidaknya terdapat tiga tujuan 

yang dapat dicapai dari pembelajaran kooperatif, yaitu: 

1) Peningkatan kinerja prestasi akademik. 

Membantu peserta didik memahami konsep-konsep yang 

sulit. Dengan strategi kooperatif diharapkan terjadi interaksi 

antarpeserta didik untuk saling memberi pengetahuannya dalam 

memecahkan suatu masalah yang disajikan guru sehingga semua 

peserta didik akan lebih mudah memahami berbagai konsep. 

2) Penerimaan terhadap keragaman (suku, sosial, budaya, 

kemampuan). 

Membuat suasana penerimaan terhadap sesama peserta 

didik yang berbeda latar belakang misalnya suku, sosial, budaya, 

dan kemampuan. Hal ini memberikan kesempatan yang sama 

kepada semua peserta didik terlepas dari latar belakang serta 

menciptakan kondisi untuk bekerjasama dan saling 

ketergantungan positif satu sama lain dalam menyelesaikan 

tugas-tugas. 

3) Ketrampilan bekerjasama atau kolaborasi dalam penyelesaian 

masalah. 

Mengajarkan ketrampilan bekerjasama atau kolaborasi 

dalam memecahkan permasalahan. Ketrampilan ini sangat 
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penting bagi peserta didik sebagai bekal untuk hidup 

bermasyarakat. Selain itu, peserta didik belajar untuk saling 

menghargai satu sama lain. 

5. Kooperatif Tipe NHT 

a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

Numbered Head Together (NHT) atau penomoran berfikir 

bersama adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai 

alternatif terhadap struktur kelas tradisional. Numbered Head 

Together (NHT) dikembangkan oleh Spenser Kagen (1993) untuk 

melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang 

tercangkup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka 

terhadap isi pelajaran tersebut (Trianto. 2009:82). Sedangkan menurut  

A’la (2010:100) Numbered Head Together (NHT) adalah suatu 

metode belajar berkelompok dan setiap siswa diberi nomor kemudian 

guru memanggil nomor dari siswa secara acak. 

Numbered Head Together (NHT) memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. NHT ini juga 

mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerjasama mereka. 

NHT ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk 

semua tingkatan usia anak didik (Lie, A. 2002:59). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe 

NHT adalah merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif 
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struktural khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi 

siswa dalam memperoleh materi yang tercangkup dalam suatu 

pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran. 

Menurut Suyatno (2009:53) tipe NHT (Numbered Head 

Together) adalah salah satu tipe dari pembelajaran kooperatif dengan 

langkah sebagai berikut: 

1) Mengarahkan. 

2) Membuat kelompok heterogen dan tiap siswa,memiliki nomer 

tertentu. 

3) Memberikan persoalan materi bahan ajar (untuk tiap kelompok 

sama tapi untuk tiap siswa tidak sama sesuai dengan nomor 

siswa, tiap siswa dengan nomor sama mendapat tugas yang sama 

4) Mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan nomor siswa 

yang sama sesuai tugas masing-masing sehingga terjadi diskusi 

kelas. 

5) Mengadakan kuis individual dan membuat skor perkembangan 

tiap siswa. 

6) Mengumumkan hasil kuis dan memberikan reward. 

Menurut Trianto (2009:82) sebagai pengganti pertanyaan 

langsung kepada seluruh kelas, guru menggunakan 4 langkah struktur 

Number Heads Together yaitu : 

1) Langkah -1 : Penomoran  

Guru membagi siswa ke dalam kelompok beranggotakan 

3 sampai 5 orang secara heterogen dan kepada setiap anggota 

kelompok diberi nomor 1 sampai 5. 
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2) Langkah -2 : Pengajuan pertanyaan 

Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan 

dapat bervariasi dan spesifik dalam bentuk kalimat tanya. 

3) Langkah -3 : Berpikir Bersama  

Siswa menyatakan pendapat terhadap jawaban pertanyaan 

itu dan meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui 

jawaban tersebut. 

4) Langkah -4 : Pemberian Jawaban  

Guru menyebut nomor tertentu kemudian siswa yang 

nomornya dipanggil mengacungkan tangannya dan mencoba 

menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas. 

Dalam pelaksanaannya, langkah-langkah tersebut dapat 

dikembangkan sebagai berikut :  

Pendahuluan  

1) Menginformasikan materi yang akan dibahas atau mengaitkan 

materi yang akan dibahas dengan materi yang lalu. 

2) Mengkomunikasikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

secara rinci dan menjelaskan model pembelajaran yang akan 

dilaksanakan.  

3) Memotivasi siswa agar timbul rasa ingin tahu tentang konsep 

-konsep yang akan dipelajari.  
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Kegiatan Inti 

Langkah ke-1 : Penomoran 

Kegiatan ini diawali dengan membagi siswa ke dalam kelompok yang 

beranggotakan 5 orang siswa dan setiap anggota kelompok diberi 

nomor 1sampai dengan 5. 

Langkah ke-2 (Mengajukan  Pertanyaan) 

1) Menjelaskan materi secara sederhana 

2) Mengajukan pertanyaan 

Langkah ke-3 (Berpikir Bersama) 

1) Pada langkah ini siswa memikirkan pertanyaan yang akan 

diajukan oleh guru. 

2) Menyatukan pendapat dengan jalan mengerjakan LKS di bawah 

bimbingan guru dan memastikan bahwa tiap anggota 

kelompoknya sudah mengetahui jawabannya.  

Langkah ke-4 (Pemberian Jawaban) 

1) Pada langkah ini guru memanggil salah satu nomor dari salah 

satu kelompok secara acak. 

2) Siswa yang disebut nomornya dalam kelompok yang 

bersangkutan mengacungkan tangannya. 

3) Mencoba menjawab untuk seluruh kelas dan ditanggapi oleh 

kelompok lain. 

4) Jika jawaban dari hasil diskusi kelas sudah dianggap betul, siswa 

diberi kesempatan untuk mencatat dan apabila jawaban masih 

salah, guru akan mengarahkan. 

Peningkatan Motivasi dan..., Mahmudah Triastuti, FKIP UMP, 2012



5) Guru memberikan pujian kepada siswa/kelompok yang menjawab 

betul. 

b. Menghitung Skor Individual dan Tim 

Perhitungan skor peningkatan (point kemajuan)individu 

dihitung berdasarkan skor awal, dalam penelitian ini didasarkan pada 

nilai pre test dan nilai evaluasi. Berdasarkan skor awal setiap siswa 

memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan sumbangan skor 

maksimal bagi kelompoknya berdasarkan skor tes yang diperolehnya. 

Adapun penghitungan skor peningkatan individu pada penelitian ini 

diambil dari penskoran peningkatan individu yang dikemukakan 

Slavin, E.R. (2010:159) seperti pada tabel di bawah ini : 

Tabel 2.1 
Pedoman Pemberian Skor Perkembangan Individu 

 
Skor Kuis/ Evaluasi Poin Kemajuan 

Lebih dari 10 point di bawah skor awal 5 
10 - 1 point di atas skor awal 10 
Skor awal sampai 10 point di atas skor awal 20 
Lebih dari 10 point di atas skor awal 30 
Kertas jawaban sempurna (terlepas dari skor awal) 30 

 
Adapun format lembar penyekoran kuis ditunjukkan pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 2.2 Format Lembar Penskoran Kuis 
 

No Siswa 

Tgl : …….. Tgl : ……… 
Kuis : …… Kuis : ……. 
Skor 
Awal 

Skor 
Kuis 

Skor  
Peningkatan 

Skor 
Awal 

Skor 
Kuis 

Skor  
Peningkatan 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        

(Sumber, Slavin, E.R. 2009:162) 
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Perhitungan skor tim dilakukan dengan cara menjumlahkan 

masing-masing skor peningkatan individu dan hasilnya dibagi sesuai 

jumlah anggota kelompok. Pemberian penghargaan diberikan 

berdasarkan perolehan skor rata-rata yang dikategorikan pada tiga 

tingkatan, yaitu tim baik, tim hebat, dan tim super. Langkah-langkah 

penentuan dan penghargaan skor tim adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.3 
Kriteria Penghargaan Skor Tim 

 
Kriteria Rata-Rata Tim (x) Predikat  

0≤ x ≤ 5 - 
5 ≤ x ≤ 15 Tim Baik 
15 ≤ x ≤ 25 Tim Hebat 
25 ≤ x ≤ 30 Tim Super 

Sumber: Trianto, 2009:72 

c. Kelebihan dan Kelemahan NHT 

Menurut a’la (2010:100) pembelajaran kooperatif tipe NHT 

mempunyai kelebihan dan kelemahan sebagai berikut: 

1) Kelebihan 

a) Setiap siswa dalam belajar menjadi siap semua. 

b) Dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh. 

c) Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai. 

2) Kelemahan 

a) Kemungkinan nomor yang sudah dipanggil, dipanggil lagi oleh 

guru. 

b) Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. 
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Dari kelebihan dan kelemahan di atas dapat disimpulkan bahwa 

NHT tidak cocok untuk jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan 

waktu yang lama, namun proses pembelajaran siswa tidak hanya sekedar 

paham dengan konsep yang diberikan, tetapi juga memiliki kemampuan 

untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Siswa juga belajar untuk 

mengemukakan pendapat dan menghargai teman. 

 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Sesuai hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya menyatakan 

bahwa model pembelajaran kooperatif  tipe Numbered Head Together (NHT) 

dapat meningkatkan prestasi siswa di Sekolah Dasar. Hasil penelitian tersebut 

jelas diuraikan oleh Ridho Fauzan. 2011. “ Upaya Meningkatkan Aktivitas 

dan Prestasi Belajar Siswa Materi Peristiwa Sekitar Proklamasi Melalui 

Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT di kelas V SD Negeri 3 Arcawinangun”. 

Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto. 

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dengan pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) Dapat meningkatkanprestasi 

siswa pada kompetensi dasar jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi dan 

setiap siklusnya mengalami perubahan.dari siklus I ke siklus II mengalami 

peningkatan rata-rata sebesar 24.7 poin dari nilai rata-rata 67.9 menjadi rata-

rata 92.4 sedangkan ketuntasan belajar secara klasikalnya mengalami 
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peningkatan sebesar 34.3% dari 57.1% dengan kriteria belum tuntas menjadi 

91.4% dengan kriteria telah tuntas. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada latar belakang, 

diketahui bahwa kondisi awal peserta didik menunjukkan rendahnya motivasi 

peserta didik dalam proses pembelajaran. Kurang terlibatnya peserta didik 

dalam proses pembelajaran berpengaruh terhadap prestasi belajar. Oleh 

karena itu perlu diterapkan pembelajaran yang inovatif. Dengan 

berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, guru dituntut untuk 

memiliki kreativitas dalam proses pembelajaran, terutama dalam menentukan 

model dan media pembelajaran. Jika model dan media  pembelajaran yang 

digunakan tepat maka akan mempengaruhi motivasi dan prestasi belajar 

siswa. Salah satu model dan media pembelajaran yang dapat memberikan 

motivasi siswa serta melibatkan kerja sama antara siswa yang satu dengan 

yang lain, salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT (Numbered Head Together). 

 Pelaksanaan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together) akan mempermudah siswa 

dalam memahami materi yang akan dipelajari. Model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together) pada proses pembelajaran 

akan meningkatkan motivasi belajar siswa karena dalam proses pembelajaran 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menbagikan ide-ide dan 
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mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Model pembelajaran NHT ini 

juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerjasama, sehingga 

siswa semakin semangat dalam belajar. Ketertarikan dan motivasi yang tinggi 

akan menimbulkan peningkatan dalam prestasi belajar IPS. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dibuat kerangka berfikir 

penelitian pada pembelajaran IPS melalui metode pembelajaran kooperatif 

tipe NHT (Number Head Together) sebagai berikut: 

              Masalah        Hasil 

 

                                 Tindakan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Bagan Kerangka Berfikir 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian landasan landasan teori dan kerangka berfikir di 

atas, maka hipotesis tindakan adalah dengan melalui metode pembelajaran 

kooperatif dalam pelajaran IPS jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di 

Indonesia dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa kelas V 

SDN I Purwojati Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas. 

 

 

• Kurangnya 
motivasi                                                                 
sehingga siswa 
bosan, tidak 
bersemangat, 
tidak berminat 

• Prestasi di bawah 
KKM, hasil 
belajar rendah 

 
 
Motivasi dan 
Prestasi Belajar 
Siswa 
Meningkat 

 Metode        
pembelajaran 
kooperatif tipe NHT 
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