
  
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan pemerintah melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan yang berlangsung disekolah dan di 

luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan siswa agar dapat memainkan 

peranan dalam berbagai  lingkungan hidup secara tepat dimasa yang akan datang. 

 Binti Maunah, (2009:5) Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman 

belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, nonformal dan informal di 

sekolah dan diluar sekolah yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan 

optimalisasi. Sedangkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang tujuan 

Pendidikan Nasional yaitu : 

 Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradabanbangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman danp bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dikatakan bahwa pendidikan 

merupakan usaha untuk mpencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadikan warga 

negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pendidikan sebagai suatu 

kegiatan yang didalamnya melibatkan banyak orang diantaranya peserta didik, 

pendidik, administrator, dan orang tua peserta didik serta masyarakat.
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Oleh karena itu, agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien 

maka setiap orang terlibat dalam pendidikan tersebut sehingga dapat memahami 

tentang perilaku individu, kelompok maupun sosial sekaligus dapat menunjukan 

perilakunya secara efektif. 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan ilmu pengetahuan yang 

memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya 

serta kemudian diolah berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan dan aktif untuk 

dijadikan program pengajaran pada tingkat persekolahan. 

Munawar Indra, (2009:2) Hasil belajar siswa merupakan indikator kualitas 

proses pembelajaran di kelas. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran maka 

guru harus membangkitkan motivasi belajar peserta didik sehingga dapat 

mencapai tujuan pembelajaran. Setiap guru harus memiliki rasa ingin tahu 

mengapa dan bagaimana anak belajar dan menyesuaikan dirinya dengan kondisi- 

kondisi belajar dalam lingkungannya. Hal tersebut akan menambah pemahaman 

dan wawasan guru sehingga memungkinkan proses pembelajaran berlangsung 

lebih efektif dan optimal. 

Banyak peserta didik menyajikan tingkat hafalan yang baik terhadap 

materi IPS yang diterimanya dan sebagian besar peserta didik tidak mampu 

menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dan bagaimana pengetahuan 

tersebut akan dipergunakan atau dimanfaatkan. Hal ini disebabkan karena 

pendidikan kita masih didominasi oleh pandangan bahwa pengetahuan sebagai 

perangkat fakta-fakta yang harus dihafal. Kelas masih terfokus pada guru sebagai 

sumber utama pengetahuan kemudian ceramah menjadi pilihan utama strategi 
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belajar. Untuk itu diperlukan sebuah strategi belajar yang baru yang lebih 

memberdayakan siswa. Sebuah strategi belajar yang tidak mengharuskan siswa 

menghafal fakta-fakta tetapi sebuah strategi yang mendorong siswa  

mengkonstruksikan dibenak mereka sendiri sehingga akan membuat siswa 

semangat dalam mengikuti pelajaran dan pelaksanaan aktivitas semakin baik 

khususnya belajar IPS. 

 Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya siswa yang mendengarkan penjelasan 

guru bahkan ada siswa yang diam saja dan ada juga yang bermain-main sendiri 

saat guru sedang menerangkan pelajaran. Metode ceramah yang digunakan oleh 

guru dalam penyampaian materi menyebabkan siswa menjadi kurang tertarik dan 

kurang termotivasi untuk belajar sehingga siswa menjadi bosan dan aktivitas 

siswa dalam proses pembelajaran sangatlah kurang. Karena metode ceramah 

hanya menuntut siswa untuk mendengarkan saja dengan tidak mengembangkan 

potensi yang lain. Dengan demikian kondisi tersebut berdampak pada hasil belajar 

siswa. 

Hasil observasi dan hasil wawancara guru kelas IV SD Negeri 7 

Sawerigadi ternyata terjadi adanya masalah yang ada dalam proses belajar yaitu 

penguasaan atau pemahaman siswa terhadap konsep yang diajarkan rendah. 

Rendahnya minat belajar siswa, penjelasan guru masih bersifat abstrak atau 

membingungkan, belum adanya penggunaan media dalam proses pembelajaran, 

model pelajaran yang dipilih guru kurang diminati siswa sehingga mengakibatkan 

pada rendahnya hasil belajar siswa. 
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Berdasarkan observasi dan informasi yang saya dapat dari guru kelas IV SD 

Negeri 7 Sawerigadi. Berdasarkan data yang diperoleh dari guru mata pelajaran 

IPS bahwa ketuntasan hasil belajar siswa hanya dicapai oleh 8 orang anak atau 

40% dari jumlah keseluruhan siswa yaitu 20 orang siswa dan dimana masih ada 

12 orang anak atau 60% yang masih belum mencukupi standar KKM yang telah 

ditetapkan. 

 Untuk mengatasi kesulitan belajar siswa diperlukan upaya pemecahan 

masalah yang tepat yaitu dengan menerapkan berbagai model pembelajaran, Salah 

satu model pembelajaran yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi tersebut 

adalah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together (NHT). 

Model pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

khususnya pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sehingga KKM 

yang telah ditetapkan oleh sekolah dapat tercapai secara maksimal. 

Pembelajaran kooperatif ini merupakan model pembelajaran yang 

mengutamakan adanya kerja sama antara siswa dalam kelompok untuk mencapai 

tujuan pembelajaran.  

Atas dasar pemikiran yang mengarah kepada pengaktifan siswa secara 

optimal, maka peneliti merasa termotivasi dan tertarik untuk melakukan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar IPS Melalui 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together (NHT) Kelas 

IV SD Negeri 7 Sawerigadi Kab. Muna Barat”. Dalam hal ini sebagai jawaban 

alternatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 
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IV SD Negeri 7 Sawerigadi melalui penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT. 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat di 

identifikasi adalah sebagai berikut:  

1. Belum adanya penggunaan model pembelajaran yang tepat saat pembelajaran 

berlangsung. 

2. Kurangnya keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

3. Rendahnya hasil belajar siswa Kelas IV SD Negeri 7 Sawerigadi untuk mata 

pelajaran IPS. 

1.3. Batasan Masalah 

 Untuk menghindari agar masalah tidak terlalu meluas dan menyimpang, 

maka penulis membatasi masalah sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran Koopetatif 

Tipe Numbered Head Together (NHT). 

2. Penelitian ini fokus pada meningkatkan Hasil belajar peserta didik pada mata 

pelajaran IPS pada materi bentuk Aktifitas ekonomi. 

3. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas IV SD Negeri 7 Sawerigadi Kab. 

Muna Barat, Tahun ajaran 2018-2019. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

yang ada pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran Kooperatif tipe Numbered 

Head Together (NHT) pada materi bentuk aktifitas ekonomi di Kelas IV SD 

Negeri 7 Sawerigadi? 

2. Apakah penerapan model pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi bentuk 

aktifitas ekonomi di Kelas IV SD Negeri 7 Sawerigadi? 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Guru dapat meningkatkan kualitas dalam penerapan model pembelajaran 

Kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) pada materi bentuk aktifitas 

ekonomi di Kelas IV SD Negeri 7 Sawerigadi. 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi bentuk aktifitas ekonomi 

di Kelas IV SD Negeri 7 Sawerigadi. 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka manfaat yang diharapkan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

 Hasil belajar siswa dapat meningkat, membuat siswa lebih termotivasi dan 

selalu antusias dalam belajar mata pelajaran IPS dengan menggunakan metode 

Numbered Head Together (NHT). 

2. Bagi Guru 

Dapat memperbaiki pelajaran yang dikelolah sehingga kegiatan 

pembelajaran dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan yang telah diinginkan. 
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3. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang baik 

dalam rangka memperbaiki pembelajaran di sekolah. 

1.6. Definisi Operasional 

Untuk lebih jelasnya, peneliti merasa perlu untuk menguraikan    

pengertian dari judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti 

proses pembelajaran. 

2. Model pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) 

merupakan model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa dengan 

mengutamakan adanya kerja sama antara siswa dimana dalam kelompok siswa 

ditekankan untuk saling kerja sama guna mencapai tujuan pembelajaran.


