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ABSTRAK 

Penilian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa dengan 

menggunakan teknik video dalam pembelajaran mampu mempermudah proses belajar. Video 

atau film dilihat sebagai media yang dinamis yang dapat merangsang umpan balik luar dan 

dalam yang kadang-kadang mempengaruhi psikologi seseorang.  

Tujuan penelitian adalah apakah model pembelajaran Number Head Together dengan 

media video berpengaruh terhadap kemempuan menggolongkan hewan berdasarkan jenis 

makanannya pada siswa kelas IV SDN Tiru Kidul 1 Kecamatan Gurah Tahun 2014?. 

Penelitian ini dilakuan secara eksperimen dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Sedangkan sampel penelitiannya adalah siswa kelas IVA dan kelas IVB SDN Tiru Kidul 1 

Kecamatan Gurah yang masing – masing sebanyak 20 siswa. Kelas IVA berjumlah 20 di ajar 

dengan model pembelajaran Number Head Together dengan media video (kelompok 

eksperimen) sedangkan kelas IVB berjumlah 20 siswa diajar dengan model pembelajaran 

Number Head Together tanpa media video (kelompok Kontrol) 

Hasil analisis data menggunakan uji-t, menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel yaitu 2,64881 

> 2,086. Hal ini memiliki arti bahwa model pembelajaran Number Head Together dengan media 

video mempunyai pengaruh untuk meningkatkan kemampuan menggolongkan hewan 

berdasarkan jenis makanannya pada siswa kelas IV SDN Tiru Kidul 1 Kecamatan Gurah Tahun 

2014. 

 

Kata kunci: NHT, media video, menggolongkan hewan, jenis makananya. 

 

I. Pendahuluan  

Untuk menciptakan suasana 

kegiatan pembelajaran yang menarik, 

sosok guru menjadi pemeran utama 

dalam pembelajaran. Tetapi perlu digaris 

bawahi pendidik tidak hanya menjadi 

pemeran utama dalam pembelajaran, 

tetapi pendidik dituntut mampu 

memberikan metode atau model 

pembelajaran yang menarik kepada 

siswa. Guru berperan sebagai fasilitator 

untuk menumbuhkan sikap aktif, kreatif 

dan inovatif. Namun pada kenyataanya 

untuk menumbuhkan sikap aktif, kreatif 

dan inovatif dari siswa bukanlah hal 

yang mudah, fakta yang terjadi di 
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lapangan adalah guru dianggap sebagai 

satu-satunya sumber belajar. Siswa 

melakukan pembelajaran aktif jika 

semuanya terlibat aktif untuk menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh guru, 

tertantang untuk menyelesaikan masalah 

yang disampaikan guru, bekerja secara 

aktif sebagai individu maupun kelompok 

kecil saling bertukar pikiran, saling 

berbagi pengetahuan yang dimilikinya 

pada situasi pembelajaran kelas. 

Kesalahan komunikasi dalam 

pembelajaran dapat terjadi karena faktor 

guru, siswa dan guru. Komunikasi yang 

efektif dapat ditentukan pada keaktifan 

penerima (komunikan). Feed back 

(mental maupun fisik) dari komunikan 

dapat di jadikan sebagai alat kontrol 

komunikator untuk mengevaluasi, 

sehingga memungkinkan komunikator 

melakukan perbaikan-perbaikan cara 

komunikasi yang telah dilakukan. Untuk 

menghindari atau mengurangi 

kemungkinan-kemungkinan terjadinya 

salah komunikasi, diperlukan alat bantu 

(sarana) yang dapat membantu proses 

komunikasi. Sarana tersebut yaitu  

model pembelajaran Number Head 

Together dengan media video. 

Penggunaan model pembelajaran ini 

dapat membantu guru melihat 

keterampilan siswa menyelesaikan 

masalah. Keterampilan sosial 

dibutuhkan dalam usaha berkolaborasi 

harus dipandang penting dalam 

menyelesaiakan tugas kelompok, serta 

peran guru atau fasilitator bisa sebagai 

pemonitoring proses belajar. 

Banyak model atau metode 

pembelajaran yang menggunakan 

kelompok sebagai cara menyampaikan 

materi, salah satunya tipe Number Head 

Together. Karena sama-sama 

menggunakan kelompok kecil dalam 

proses belajar, juga melatih siswa saling 

bekerjasama, saling menghargai dan 

memberi kesempatan mengeluarkan ide.  

Tipe Number Head Together adalah 

pembelajaran yang memberikan 

kesempatan pada siswa untuk 

menyumbangkan ide-ide dan 

mempertimbangkan jawaban yang 

paling tepat, selain itu mendorong siswa 

untuk semangat bekerjasama. 

Keunggulan pembelajaran tipe  Number 

Head Together (NHT) yaitu dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa, 

mampu memperdalam pemahaman 

siswa, menyenangkan siswa dalam 

belajar, mengembangkan sikap positif 

siswa, mengembangkan rasa ingin tahu 

siswa, mengembangkan sikap 

kepemimpinan siswa, meningkatkan 

kepercayaan diri siswa,mengembangkan 

rasa saling memiliki, serta 

mengembangkan keterampilan untuk 

masa depan (Tryana, 2008). Kelemahan 

tipe Number Head Together yaitu 
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memungkinkan nomer yang sudah 

dipanggil akan dipanggil lagi oleh guru 

serta tidak semua anggota kelompok 

dipanggil. 

Seiring dengan perkembangan 

zaman serta disusulnya kemajuan Ilmu 

Pengetahuan Teknologi dan Komunikasi 

(IPTEK) diharapkan mampu 

memberikan dampak yang positif 

terhadap berjalannya proses 

pembelajaran. Dengan perkembangan 

IPTEK penulis mengunakan video 

sebagai salah satu teknik pembelajaran. 

Diharapkan dengan menggunakan teknik 

video dalam pembelajaran mampu 

mempermudah proses belajar. Video 

atau film dilihat sebagai media yang 

dinamis yang dapat merangsang umpan 

balik luar dan dalam yang kadang-

kadang mempengaruhi psikologi 

seseorang. 

Video  sebagai sarana belajar dalam 

proses penyampaian informasi , selain 

itu video merupakan alat komunikasi 

yang mudah dimengerti karena 

tampilannya selain berupa gambar juga 

berupa suara dan gerak. Video  menjadi 

sarana dalam penyampaian informasi 

dan hiburan juga dapat dijadikan sebagai 

sarana pembelajaran. Tujuannya agar 

proses pembelajaran akan lebih cepat 

ditangkap dan dipahami peserta didik, 

serta guru lebih mudah menyampaikan 

materi melalui video. Dalam praktik 

siswa akan merasa mudah melakukan 

apa yang dilihatnya dalam video 

daripada materi yang disampaikan 

melalui buku atau gambar. Proses ini 

akan memberikan kemudahan pada 

siswa memahami pelajaran dan 

mempraktekannya. 

Berdasarkan uraian di atas maka 

perlu diadakan penelitian tentang 

Pengaruh Model Pembelajaran Number 

Head Together Dengan Media Video 

Terhadap Kemampuan Menggolongkan 

Hewan Berdasarkan Jenis Makananya 

Pada Siswa Kelas IV SDN Tiru Kidul 1 

Kecamatan Gurah Tahun 2014. 

 

II. Metode Penelitian  

A.  Variabel Penelitian 

1.  Variabel Bebas Model Pembelajaran 

Number Head Together Dengan Media 

Video   

2.  Variabel Terikat Kemampuan 

Menggolongkan Hewan Berdasarkan 

Jenis Makanannya 

B.  Teknik dan Pendekatan Penelitian 

1 Teknik Penelitian 

Pada desain ini terdapat dua kelompok 

yang masing-masing dipilih secara 

random. Kelompok pertama diberi 

perlakuan dan kelompok lain tidak. 

Teknik yang digunakan menggunakan 

desain sebagai berikut: 
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One-Group Pretest-Posttest Design 

 

 

 

       Sumber: Sugiyono, 2016 

Keterangan: 

R1  : Kelompok yang diberi perlakuan  

R2 : Kelompok yang tidak diberi 

perlakuan  

O1 : hasil pengukuran setengah 

kelompok yang di beri perlakuan 

O2 : hasil pengukuran setengah 

kelompok yang tidak diberi 

perlakuan 

X : perlakuan dengan model 

pembelajaran number head 

together dengan media video 

2.   Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini 

digunakan untuk kemampuan 

menggolongkan hewan berdasarkan 

jenis makanannya pada siswa kelas IV 

SDN Tiru Kidul 1 Kecamatan Gurah 

Tahun 2014. 

C. Populasi Dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2016: 80). 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas IV SDN di  

Kecamatan Gurah Tahun Pelajaran 

2014/2015. Pada masing- masing kelas, 

kelas IV A dan kelas IV B. 

D. Instrumen Penelitian 

1. Instrumen Model Pembelajaran Number 

Head Together Dengan Media Video. 

Langkah-langkah menggunakan 

model pembelajaran Number Head 

Together dengan media video. 

2. Instrumen Kemampuan Menggolongkan 

Hewan Berdasarkan Jenis Makanannya 

Pemberian skor pada instrumen 

kemampuan menggolongkan hewan 

berdasarkan jenis makanannya 

menggunakan soal evaluasi. 

E. Teknik Analisis  

Analisis data dilakukan melalui 

analisis statistik deskriptif. Untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh 

model pembelajaran NHT dengan media 

video terhadap kemampuan 

menggolongkan hewan berdasarkan jenis 

makanannya menggunakan analisis uji t 

dua sampel berhubungan (t). Rumus 

analisis paired samples t test adalah 

sebagai berikut: 

t test =  

 

R1                 O1 

R2                       O2 

(Sugiyono, 2016:112) 

X 
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III. Hasil dan Kesimpulan 

A. Hasil Penelitian    

Berdasarkan hasil analisis data 

tentang pengaruh model pembelajaran 

Number Head Together dengan media 

video terhadap kemampuan 

menggolongkan hewan berdasarkan 

jenis makanannya pada siswa kelas IV 

SDN Tiru Kidul 1 Kecamatan Gurah 

Tahun 2014, Dapat diketahui > t tabel 

(2,64881 > 2,086) maka Ho ditolak, 

artinya ada perbedaan kemampuan 

menggolongkan hewan berdasarkan 

jenis makanannya yang tidak diberi 

model pembelajaran Number Head 

Together dengan media video dengan 

kemampuan menggolongkan hewan 

berdasarkan jenis makanannya yang 

diberi model pembelajaran Number 

Head Together dengan media video. 

Rata-rata kemampuan menggolongkan 

hewan berdasarkan jenis makanannya 

yang tidak diberi model pembelajaran 

Number Head Together dengan media 

video adalah 20% (Tinggi), 60% 

(sedang), 20% (rendah) dan rata-rata 

kemampuan menggolongkan hewan 

berdasarkan jenis makanannya yang 

diberi model pembelajaran Number 

Head Together dengan media video 

adalah 20% (sangat tinggi), 30% 

(tinggi), 50% (sedang) artinya rata-rata 

kemampuan menggolongkan hewan 

berdasarkan jenis makanannya yang 

tidak diberi model pembelajaran 

Number Head Togrther dengan media 

video lebih rendah dari pada rata-rata 

kemampuan menggolongkan hewan 

berdasarkan jenis makanannya yang 

diberi model pembelajaran Number 

Head Together dengan media video di 

kelas IV SDN Tiru Kidul 1 Kecamatan 

Gurah Tahun 2014. 

Dari hasil teknik uji t (t-test) dapat 

dilihat bahwa nilai thitung lebih besar dari 

ttabel yaitu (thitung = 2,64881 > ttable = 

2,086). Dengan demikian dapat 

disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima, 

yang berarti bahwa model pembelajaran 

Number Head Together dengan media 

video mempunyai pengaruh untuk 

meningkatkan kemampuan 

menggolongkan hewan berdasarkan 

jenis makanannya pada siswa kelas IV 

SDN Tiru Kidul 1 Kecamatan Gurah 

Tahun 2014. 

Dari hasil penelitian diperoleh data 

kemampuan menggolongkan hewan 

berdasarkan jenis makanannya yang 

tidak mengikuti model pembelajaran 

Number Head Together dengan media 

video skor (Xk = 132,4), sedangkan data 

kemampuan menggolongkan hewan 

berdasarkan jenis makanannya yang 

mengikuti model pembelajaran Number 

Head Together dengan media video 

memiliki skor (Xe = 157,7). Sehingga 

dari hasil penelitian tersebut dapat 
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ditarik kesimpulan bahwa kemampuan 

menggolongkan hewan berdasarkan 

jenis makanannya yang mengikuti model 

pembelajaran Number Head Together 

dengan media video pada kelas IV SDN 

Tiru Kidul 1 Kecamatan Gurah Tahun 

2014 mendapatkan skor yang lebih 

tinggi. 

B. Kesimpulan   

Model pembelajaran Number Head 

Together dengan media video 

mempunyai pengaruh untuk 

meningkatkan kemampuan 

menggolongkan hewan berdasarkan jenis 

makanannya pada siswa kelas IV SDN 

Tiru Kidul 1 Kecamatan Gurah Tahun 

2014. Artinya kemampuan 

menggolongkan hewan berdasarkan jenis 

makanannya berpengaruh signifikan 

(0,05 adalah 2,086) terhadap model 

pembelajaran Number Head Together 

dengan media video pada siswa kelas IV 

SDN Tiru Kidul 1 Kecamatan Gurah 

Tahun 2014. 
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