
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi merupakan era persaingan mutu atau kualitas. Siapa yang

berkualitas dialah yang akan maju dan mampu mempertahankan eksistensinya. Oleh

karena itu, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas melalui

penyelenggaraan pendidikan merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa di tawar-

tawar lagi.

Peranan pendidikan dasar dirumuskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 23 Tahun 2006, bahwa pendidikan dasar bertujuan untuk

meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan pada jenjang berikutnya.

Dengan demikian apa yang di peroleh peserta didik pada pendidikan dasar akan

sangat berpengaruh terhadap studinya pada jenjang berikutnya.1

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003

mengisyaratkan bahwa tujuan Pendidikan Nasional yaitu: Untuk mengembangkan

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi

warga yang demokrasi dan bertanggung jawab.2 Undang-Undang SISDIKNAS No.

14 Tahun 2005 Bab II Pasal 3 berbunyi: Pendidikan Nasional berfungsi

1 Khusnul Fajriyah. Keefektivan Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together
Untuk Mengembangkan Keterampilan Sosial Siswa SD. Jurnal Universitas PGRI Semarang.
Desember 2014. Vol. 4 No. 2 h.79

2 Anonim. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. (Jakarta: Dep-Diknas, 2003), h.5
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mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dan

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, dan

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif,

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.3

Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan di masa mendatang

adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi siswa, sehingga yang

bersangkutan mampu menghadapi dan memecahkan problem kehidupan yang

dihadapinya. Secara total, pendidikan merupakan suatu sistem yang memiliki

kegiatan cukup kompleks, meliputi berbagai komponen yang berkaitan satu sama

lain. Jika menginginkan pendidikan terlaksana secara teratur, maka elemen

(komponen) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan perlu dikenali. Pendidikan dapat

di lihat dari hubungan elemen peserta didik (siswa), pendidik (guru), dan interaksi

keduanya dalam usaha pendidikan.

Produk pendidikan yang berkualitas tidak terlepas dari peran pendidik dalam

pembelajaran. Guru dituntut mampu menciptakan situasi pembelajaran yang aktif,

kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan, khususnya pembelajaran Ilmu

Pengetahuan Sosial (IPS). Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial menjadi sangat

penting seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin meningkat

sebagai salah satu ilmu dasar (IPS) yang memiliki nilai esensial yang dapat

3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Undang-Undang Guru dan Dosen. (Jakarta:
Cemerlang, 2005), h.70



diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan serta sebagai pembentuk nilai karakter

bangsa.

Ilmu Pengertahuan Sosial (IPS) sebagai salah satu mata pelajaran yang

memiliki tujuan membekali siswa untuk mengembangkan penalaran di samping

aspek nilai dan moral. Implementasinya, materi IPS hanya menekankan aspek

pengetahuan yang berpusat pada guru dan hanya membentuk budaya menghapal

sehingga pengetahuan dan informasi yang diterima siswa sebatas produk hafalan.

Pembelajaran IPS sangat menjenuhkan karena penyajiannya kurang menarik, bersifat

monoton dan konvensional, hanya sekedar ceramah, sehingga belum  mencapai

keefektifan (Muchtar dalam Herijanto) mengungkapkan bahwa pembelajaran IPS

jauh dari budaya berpikir kritis karena lebih menekankan pada pengetahuan berupa

informasi hafalan.4 Guru menggunakan metode ekspositori sehingga siswa kurang

antusias dan mengakibatkan pelajaran kurang menarik.5

Berdasarkan pengertian pembelajaran IPS tersebut, diperlukan tenaga guru

yang propesional artinya mampu melakukan proses pembelajaran yang tepat dan

terancana untuk mencapai hasil belajar siswa.

Berdasarkan hasil wawancara di MIN 2 Konawe Selatan tahun ajar 2015/2016

yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 27 Februari 2016 pada guru kelas VB

4 Herijanto, Budi. Pengembangan Model Pembelajaran Interaktif Mata Pelajaran IPS Materi
Bencana Alam di SD Negeri Klego 01 Kecamatan Pekalongan Timur. Tesis (Semarang: Program
Pascasarjana Unnes. 2009), hal. 4

5 Naella Ichdatul Musdalifah, Murtono, Ika Oktafianti. Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui
Model Kooperatif Tipe NHT Siswa Kelas V SDN Ngembelrejo” Program Studi Pendidikan Guru
Sekolah Dasar (FKIP) Universitas Murla Kudus. Jurnal Pendidikan Inside. Desember 2015 Volume 1,
No. 1



dengan jumlah siswa 24 yang terdiri dari 9 laki-laki dan 15 perempuan, peneliti

memperoleh informasi, sebagai berikut;

1. Hasil belajar siswa rendah ( 8 dari 24 siswa mencapai nilai KKM )

2. Siswa kurang berminat dalam menerima pelajaran.

Penyebab terjadinya kasus diatas dikarenakan;

a. Penyampaian materi didominasi oleh guru yang menggunakan metode

ceramah.

b. Model pembelajaran yang kurang menarik bagi siswa.

c. Siswa mencatat tanpa adanya penjelasan.

d. Siswa tidak dilibatkan dan tidak diberi kesempatan untuk berlatih

mengemukakan sendiri pendapatnya.

e. Kurang adanya penekanan pada keterampilan pembelajaran (mencoba metode

lain)

Salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan adalah mengubah

paradigma (cara pandang) pendidikan di SD/MI dari pendidik yang bepusat pada guru

(Teacher Centered)6 menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa (Student

Centered). Paradigma ini menuntut guru agar lebih kreatif dalam mengembangkan

dan menerapkan strategi-strategi pembelajaran, sehingga memungkinkan siswa dapat

menjadi lebih aktif dan terlibat langsung pada proses pembelajaran dengan melalui

6 Yuli Pedri. Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT Berbantuan Multimedia Mengacu Pada
Cognitive Load Theory Untuk Meningkatkan Hasil Belajar. Jurnal Pendidikan Sains, Maret 2014. Vol.
2 No. 1, h. 35



kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan mampu mengembangkan potensi siswa

secara optimal.7

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan suatu

penelitian tindakan kelas (PTK) yang berjudul Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil

Belajar Siswa Kelas VB Pada Mata Pelajaran IPS Dengan Menggunakan Model

Pembelajaran Kooperatif Tipe Number Head Together (NHT) Di MIN 2 Konawe

Selatan.

Alasan peneliti melakukan penelitian di MIN 2 Konawe Selatan pada kelas

VB di karenakan belum pernah dilakukannya model pembelajaran kooperatif tipe

Number Head Together dan rendahnya hasil belajar siswa, partisipasi siswa dalam

proses pembelajaran kurang, metode mengajar monoton (metode ceramah), dan

tidak adanya fariasi pada model pembelajaran.8

Setelah diamati dan dianalisa kasus diatas terjadi karena model pembelajaran

solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan melakukan pembaharuan dalam

proses pembelajaran di dalam kelas.9 Maka peneliti berkolaborasi dengan guru /

teman berupaya untuk memperbaiki hasil dan aktivitas dalam proses pembelajaran di

kelas tersebut. Hal yang perlu diutamakan dalam perbaikan ini adalah bagaimana

siswa mampu mengembangkan konsep yang dimilikinya serta berinteraksi secara

7 Ahmad Susanto. Teori Belajar Di Sekolah Dasar. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2013). h. 7

8 Susanto, Joko. Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Lesson Study dengan
Kooperatif Tipe Numbered Heads Together untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar IPA di
SD. Journal of Primary Education. 2012. Vol.1 No.2 pp.72-77

9 Rika Pristianti Setianingrum, Titin Sunarti. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe
NHT Dengan Media Physicround Pada Materi Cahaya. Jurnal Inovasi Pendidikan Fisika. 2013.
Volume 2. No. 2. h. 88



aktif dalam setiap proses belajar pembelajaran IPS, baik dengan guru maupun antar

siswa.10 Oleh karena itu, perlu diterapkan model pembelajaran dengan pendekatan-

pendekatan yang bersifat merangsang interaksi hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial.

Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah model

pembelajaran kooperatif. Dengan model pembelajaran ini diharapkan siswa bekerja

sama dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Model pembelajaran

kooperatif dapat menumbuhkan motivasi siswa untuk saling bekerja sama, saling

menghargai dan tidak saling ketergantungan antara siswa yang satu dengan yang lain

dalam satu kelompok. Pembelajaran kooperatif juga dapat mengembangkan

keterampilan sosial, sehingga diharapkan dapat mengatasi kejenuhan siswa dalam

proses belajar mengajar yang selama ini diterapkan, yaitu pembelajaran konvensional

yang cenderung bersifat ceramah, siswa mendengar dan mencatat apa yang

disampaikan guru dan pembelajaran terpusat pada guru.11

Isjoni, Number Heads Together (NHT) yaitu teknik ini memberi kesempatan

kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan pertimbangan jawaban yang

paling tepat.12

Menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Number Heads Togeteher (NHT)

diharapkan bisa memberikan motivasi bagi siswa untuk tetap semangat dalam

10 Suwarni dan Julia Nur Ngasah. Penerapan Model Pembelajaran NHT (Numbered Head
Together) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan Aktivitas Belajar Pada Mata Diklat Kewirausahaan.
Jurnal Pendidikan Maja Vidya. Juni 2013. Vol.2 No.1 h. 129

11 H. Hamruni. Strategi dan Model-Model Pembelajaran Aktif Menyenagkan. (Yogyakarta:
Investidaya, 2012) h. 290

12 Isjoni. Number Head Together. (Bandung: Alfabeta, 2010), h.78



mengikuti pelajaran,13 dapat meningkatkan kemampuan hubungan sosial,

menumbuhkan sikap, menerima kekurangan diri dan orang lain, dan memberikan

kesempatan siswa untuk menuangkan ide yang ia pikirkan. Siswa tidak hanya

berdiam diri saja tetapi akan ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka masalah dalam penelitian

ini dibatasi pada Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Number Heads Together

Dalam Meningkatkan Aktivitaas dan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas Vb MIN 2

Konawe Selatan Tahun Ajaran 2015/2016.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan utama dalam

penelitian ini adalah;

1. Apakah aktivitas siswa kelas VB MIN 2 Konawe Selatan dapat meningkat

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Number Head

Together (NHT) pada mata pelajaran IPS?

2. Apakah hasil belajar siswa kelas VB MIN 2 Konawe Selatan pada mata

pelajaran IPS dapat meningkat dengan menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Number Head Together (NHT)?

13 Chai Yapp Chien. Implication Of Numbered Heads Together Method On Primary Five
Pupils Interest And Learning In Mathematics. Buku Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan Seminar
Penyelidikan Tindaka. (Sarawak: Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang. 8 Oktober 2010) h.
16



D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui aktivitas belajar siswa kelas VB melalui metode Number

Heads Together (NHT) pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di MIN

2 Konawe Selatan.

2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas VB melalui metode Number

Heads Together (NHT) pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di MIN

2 Konawe Selatan.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis;

1. Sebagai salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas VB

pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di MIN 2 Konawe Selatan

dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipa Number Head

Together

2. Sebagai sebuah pijakan untuk mengembangkan pendekatan kepada siswa

dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipa Number Head

Together

b. Manfaat Praktis;

1. Bagi peneliti, sebagai latihan dalam melakukan penelitian secara ilmiah

dalam hal ini melakukan penelitian tindakan kelas guna mengatasi

permasalahan-permasalahan yang dialami oleh guru dalam kegiatan



pembelajaran di kelas, serta mendapatkan wawasan dan pengalaman dalam

menerapkan model kooperatif tipe Number Head Together (NHT).

2. Bagi siswa

a) Meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam proses belajar mengajar

b) Meningkatkan kemampuan bertanya siswa dalam proses belajar mengajar

c) Dapat mengatasi kesulitan dalam menyelesaikan tugas secara individual

karna model pembelajaran kooperatif lebih menekankan bekerja sama

dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

3. Bagi guru

a) Dapat menambah wawasan yang lebih luar terhadap cara

pembelajaran sehingga akan lebih bergairah untuk meningkatkan

kemampuan peserta didik, khususnya pada mata pelajaran IPS.

b) Dapat meningkatkan motivasi dalam upaya mengembangkan

profesinya.

c) Guru dapat mengembangkan dan menerapkan model pembelajaran

kooperatif tipe Number Head Together (NHT), sebagai salah satu

alternatif dalam mengatasi masalah pada pelajaran IPS.

4. Bagi peneliti bidang sejenis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi

salah satu dasar dan masukan untuk penelitian selanjutnya.

F. Defenisi Oprasional

Untuk menghindari kesalahpahaman maka penulis mengemukakan defenisi

oprasional sebgai berikut;



1. Model pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together (NHT) adalah

model pembelajaran dimana siswa di kelompokkan menjadi 3-5 orang dalam

satu kelompok yang heterogen, dengan setiap kelompok memiliki nomor

kepala yang berbeda-beda tiap anggotanya untuk menyelesaikan masalah

atau tugas-tugas dan saling membantu teman kelompok memahami bahan

pelajaran dalam rangka mencapai ketuntasan materi dan hasil belajar yang

optimal.

2. Aktivitas belajar merupakan tingkah laku siswa selama proses pembelajaran

yang meliputi membaca, mendengar, melihat gambar, mengemukakan suatu

fakta berdasarkan materi yang disajikan, mengajukan pertanyaan, memberi

saran, mengemukakan pendapat, dan mengerjakan soal yang diberikan.

3. Hasil belajar adalah nilai yang diperoleh oleh siswa kelas VB MIN 2 Konawe

Selatan setelah mengikuti pelajaran yang diajar melalui model pembelajaran

kooperatif tipe Number Head Together (NHT) yang dinyatakan baik berupa

angka, huruf, maupun kalimat.

G. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan diatas maka penulis menuliskan

hipotesis dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah Penerapan Model Pembelajaran

Kooperatif Tipe Number Heads Together (NHT) Dapat Meningkatkan Aktivitas Dan

Hasil Belajar IPS Siswa Kelas VB MIN 2 Konawe Selatan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Belajar

1. Belajar

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari

pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan.14

Slameto, mengemukakan definisi belajar sebagai suatu proses usaha yang

dilalui untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan

sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan

lingkungannya.15

Defenisi lain dikemukakan oleh Hamalik bahwa belajar adalah proses

perubahan tingkah laku pada diri seseorang berkat pengalaman dan pelatihan.

Pengalaman dan pelatihan itu terjadi melalui interaksi antara individu dan

lingkungannya. Tingkah laku yang baru itu misalnya dari tidak tahu menjadi tahu,

timbulnya pengertian-pengertian baru, perubahan dalam sikap, kebiasaan-kebiasaan,

keterampilan, kesanggupan menghargai, perkembangan sifat-sifat sosial, emosional

dan pertumbuhan jasmaniah.16

Berdasarkan definisi belajar tersebut maka dapat peneliti simpulankan belajar

adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang dialami oleh individu dalam

14 Wirawan Sarwitos. Psikologis Remaja. (Jakarta: Rajwali Pres, 1988) h. 202
15 Slameto. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. (Jakarta: PT. Gramedia,

2003), h. 3
16 Hamalik, Oemar. Strategi Belajar Mengajar Berdasarkan CBSA. (Bandung: CV. Sinar

Baru, 1990), h. 16


