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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan  merupakan  sarana   yang   penting   untuk  meningkatkan

kualitas sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang

berkualitas sekarang ini merupakan suatu keharusan. Agar mampu

mempertahankan eksistensinya dan akan menjadi pilar yang  kokoh dalam sebuah

negara.1

Pendidikan dasar merupakan suatu upaya dan pembinaan kepada siswa

melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah tingkat dasar yang

kemudian memberikan bahan ajar maupun hal lain yang berkaitan langsung

dengan proses belajar mengajar. Hal tersebut dilakukan oleh siswa dan guru yang

akan mengajarkan materi pelajaran.2

Dari pendapat di atas maka dapat dinyatakan bahwa pendidikan

merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan oleh guru di sekolah untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan upaya pembinaan kepada

siswa melalui proses pembelajaran. Keberhasilan  suatu  pembelajaran sangat

ditentukan oleh model pembelajaran yang diterapkan  guru di kelas. Kalau model

pembelajaran yang diterapkan guru tepat,  maka proses dan hasil pembelajaran

akan  meningkat. Sebaliknya  jika model yang  diterapkan  guru  kurang  tepat

maka proses pembelajaran serta hasil belajar siswa kurang baik atau rendah.

1Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 1
2 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 201



2

Pemilihan strategi pembelajaran hendaknya mengacu pada tujuan

pembelajaran yang ingin dicapai. Salah satu mata pelajaran yang  diajarkan di

Sekolah Dasar (SD/MI) adalah mata pelajaran IPS yang diberikan mulai dari

kelas I sampai dengan kelas VI. Dengan demikian strategi pembelajaran  yang

telah dipilih dan digunakan  dalam pembelajaran IPS harus sesuai dengan materi

dan tujuan IPS yang tertera dalam kurikulum yang berlaku. Sapriya

mengemukakan mata Pelajaran IPS merupakan sebuah mata pelajaran  integrasi

dari mata pelajaran Sejarah, Geografi, dan Ekonomi serta mata pelajaran ilmu

sosial lainnya”.3

Di sekolah, dasar  IPS  adalah  mata pelajaran yang mempelajari

manusia dalam semua aspek kehidupan dan interaksinya dalam  masyarakat.

Sekolah dasar sebagai lembaga formal yang ditunjuk oleh pemerintah untuk

menyelenggarakan pendidikan berbagai bidang studi termasuk IPS diarahkan

untuk membentuk warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung

jawab serta warga dunia yang cinta damai. Dimasa yang akan  datang, siswa

akan  menghadapi  tantangan  berat karena kehidupan masyarakat global selalu

mengalami  perubahan  setiap  saat. Oleh karena itu mata pelajaran IPS dirancang

untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman  dan kemampuan analisis

terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki  kehidupan bermasyarakat

yang dinamis. 4

3Sapriya. Pendidikan IPS Konsep dan Pembelajaran. (Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
2009), h. 7

4Nu’man Somantri, Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS (Bandung: PPS-FPIPS
UPI dan PT Remadja Rosda Karya, 2001), h. 19
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Salah satu masalah pokok dalam pembelajaran pada pendidikan formal

(sekolah) dewasa ini adalah masih rendahnya daya serap peserta didik. Hal ini

Nampak rerata hasil belajar peserta didik yang senantiasa masih sangat

memperhatikan”.5

Belajar di sekolah seharunya mampu meningkatkan hasil belajar siswa.

Menambah wawasan pengetahuan siswa tentang mata pelajaran IPS tidak jarang

dalam pembelajaran guru dan siswa sering dihadapkan pada berbagai masalah,

baik yang berkaitan dengan mata pelajaran maupun yang menyangkut hubungan

sosial. Pemecahan masalah pembelajaran IPS dapat dilakukan melalui berbagai

cara, misalnya melalui diskusi kelas, Tanya jawab guru dengan siswa dan hal-hal

lain yang berkaitan dengan pembelajaran kreatif. Guru yang kreaf senantiasa

mencari pendekatan baru dalam memecahkan masalah tidak terpaku pada cara

tertentu, monoton melainkan memiliki variasi lain yang sesuai. Salah satu model

pembelajaran yang berperan penting dalam proses pembelajaran di sekolah adalah

model pembelajaran partisipatif yakni model pembelajaran yang

mengikutsertakan atau melibatkan langsung siswa di dalam kegiatan

pembelajaran.

Guru dapat mengetahui evaluasi yang efektif serta mengunakan hasilnya

untuk mengetahui prestasi dan kemajuan siswa serta dapat melakukan perbaikan

dan pengetahuan. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang telah

demikian pesat, guru tidak lagi hanya bertindak sebagai penyajian informasi,

tetapi juga harus mampu bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing

5Trianto, Mendesain Pembelajaran Kontextual, (Jakarta; pustaka publisher, 2008), h.3
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yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari sendiri

informasi.6

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan guru kelas V atau wali

kelas V, hasil belajar siswa kelas V Madrasa Ibtidayah (MI) Asy Syafi’iyah Kota

Kendari masih rendah khususnya mata pelajaran IPS Standar nilai KKM sekolah

adalah 70. Dari nilai ulangan harian IPS siswa kelas V MI Asy Syafi’iyah Kota

Kendari masih di bawah 70. nilai rata-rata ulangan harian siswa yaitu 64, dari 24

siswa kelas V MI Asy Syafi’iyah Kota Kendari, hanya 12 orang memdapat nilai ≥

70 atau ketuntasan belajar hanya mencapai 51%.

Dari pengamatan peneliti ternyata masih banyak siswa yang mengalami

kesulitan dalam mengikuti materi yang sedang diajarkan khususnya mata

pelajaran IPS. Hal ini karena guru mengajar dengan berpedoman pada buku teks,

dalam kegiatan pembelajaran siswa hanya duduk, mendengar dan mencatat

dengan mengutamakan metode konvensional dan kadang-kadang tanya jawab.

Sehingga, proses pembelajara belum efektif. Hal ini yang menyebabkan

rendahnya hasil belajar siswa.

Bertitik tolak dari paparan yang ada, maka peneliti mengambil suatu

tindakan alternatif untuk mengatasi masalah yang ada berupa penerapan model

pembelajaran lain yang lebih mengutamakan keaktifan siswa dan memberi

kesempatan siswa untuk mengembangkan potensinya secara maksimal. Model

pembelajaran yang dimaksud adalah model pembelajaran kooperatif tipe

Numbered Heads Together (NHT).

6 Hamzah B. Uno, Profesi Problema, Solusi, Dan Referensi Pendidikan di Indonesia
(Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 131.
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Model pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah model pembelajaran

berstruktur yang kelompok belajarnya dikelompokkan secara heterogen, terdiri

dari laki-laki dan perempuan, berasal dari berbagai suku, memiliki kemampuan

tinggi, sedang, dan rendah, di dalam kelompok tiap siswa diberi nomor yang

berbeda antara satu dan yang lain, dalam menjawab pertanyaan yang diberikan

oleh guru. Para siswa berpikir bersama untuk menyelesaikannya dan siswa saling

menyakinkan, bahwa tiap anggota kelompok mengetahui jawaban dan pertanyaan

tersebut. Selanjutnya dalam tahap evaluasi oleh guru, para siswa dari masing-

masing kelompok yang ditunjuk nomornya harus siap mempresentasikan

jawabannya di depan kelas.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul “ Meningkatan Hasil Belajar IPS

Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT. Pada Siswa Kelas V MI Asy

Syafi’iyah Kota Kendari.”

B. Identifikasi Masalah

Perdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian dapat

diidentifikasi sebegai berikut:

1. kurangnya perhatian siswa pada saat proses pembelajaran

2. Metode pembelajaran yang digunakan guru belum tepat dan

cenderung menggunakan metode konvesional.

3. Rendahnya tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran Ilmu

Pengetahuan Sosial.
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C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian

ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT di kelas

V MI Asy Syafi’iyah Kota Kendari?

2. Apakah hasil belajar IPS siswa dapat ditingkatkan melalui model

pembelajaran kooperatif tipe NHT di kelas V MI Asy Syafi’iyah Kota

Kendari?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe

NHT pada siswa kelas V MI Asy Syafi’iyah Kota Kendari.

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPS pada siswa kelas V

MI Asy Syafi’iyah Kota Kendari melalui model pembelajaran

kooperatif tipe NHT.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam pelaksanaan penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Mendapatkan teori baru tentang upaya memperbaiki kualitas

pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa melalui model

pembelajaran kooperatif tipe NHT.
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b. Sebagai dasar dan rujukan kegiatan bagi penelitian berikutnya yang

sejenis.

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Bagi guru, dapat memperbaiki proses belajar mengajar mata

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial.

b. Bagi siswa, dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V pada

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial.

c. Bagi sekolah, dapat memberikan masukan yang berarti/bermakna

pada sekolah dalam rangka perbaikan pembelajaran.

d. Bagi peneliti, sebagai latihan dalam menghadapi masalah-masalah

yang berkaitan dengan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial.

F. Definisi Oprasional

Agar tidak tejadi kesalahan penafsiran terhadap istilah dalam proposal

ini, maka perlu didefinisikan hal-hal berikut:

1. Model Pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah suatu model pembelajaran

yang menekankan adanya kerjasama antara siswa, dinama siswa dibagi

kedalam kelompok, yang setiap kelompok terdiri dari 3-5 siswa yang

heterogen, setiap siswa diberi nomor yang berbeda.

2. Hasil belajar IPS adalah nilai yang diperoleh oleh siswa setelah mengikuti

pelajaran IPS yang diajar melalui model pembelajarn kooperatif tipe NHT

yang diukur melalui tes hasil belajar bentuk uraian.
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G. Hipotesis Tindakan

Hipotesis tindakan yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Hasil belajar

IPS siswa dapat ditingkatkan melalui model pembelajaran NHT di kelas V MI

Asy Syafi’iyah Kota Kendari”.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hakekat Hasil Belajar

1. Pengertian Belajar

Belajar adalah suatu aktivitas sengaja dilakukan oleh individu agar terjadi

perubahan kemampuan diri, dengan belajar anak yang tadinya tidak mampuh

melakukan sesuatu, menjadi mampuh melakukan sesuatu itu, atau anak yang

tadinya tidak terampil menjadi terampil, sehingga belajar merupakan kebutuhan

setiap individu dalam upaya mengembangkan potensi kemanusiaannya.

Belajar adalah suatu kegiatan yang membawa perubahan pada individu

yang belajar. Perubahan itu tidak terjadi karena adanya warisan genetik atau

respon secara alamiah, seperti kelelahan, pengaruh, obat-obatan, rasa takut, dan

sebagainya. Melainkan perubahan dalam pemahaman, perilaku, presepsi, motivasi

atau gabungan dari semuanya”.1

Menurut slameto bahwa pengertian secara psikologis belajar, merupakan
suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi
dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.2

berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dinyatakan bahwa belajar

adalah suatu kegiatan yang membawa perubahan pada individu yang belajar.

Perubahan itu tidak hanya mengenai jumlah pengetahuan melainkan juga dalam

1Baharuddin & Esa Nurwahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran (Yokyakarta: Ar-Ruzz
Media, . 2007), h. 25

2Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rhineka Cipta,
2003) h.2


