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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

 
 
A. Latar Belakang Masalah  

 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diajarkan di Sekolah  Dasar (SD) dan berhubungan  erat  dengan  masalah 

kehidupan dan lingkungan masyarakat. Menurut  pendapat  Trianto  (2007:126) 

mengemukakan  bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan gabungan dari 

unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, 

sosiologi, dan bahkan juga bidang humaniora, pendidikan dan agama. 

Tujuan utama pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial ialah untuk 
mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah 
sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif 
terhadap perbaikan segala ketimbangan yang terjadi, dan terampil 
mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa 
dirinya sendiri maupun menimpa masyarakat. (Trianto, 2007: 128) 

 

 Tujuan pembelajaran IPS tersebut dapat terealisasikan apabila 

pengembangan potensi siswa dapat diberdayakan dengan baik. Suatu bentuk 

pengembangan potensi siswa yang dapat diberdayakan adalah dengan 

merencanakan, melaksanakan, menilai dan mengawasi agar terlaksana secara 

efektif dan efisien. (Trianto, 2007: 128) Sehingga pengembangan potensi peserta 

didik dengan materi yang terkandung dalam pelajaran IPS diharapkan peserta 

didik dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan ketika nanti masuk dalam 

kehidupan di masyarakat, seperti berinteraksi dengan teman, guru, orang tua 

maupun orang lain yang ada disekitarnya 
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 Berkenaan dengan hal tersebut, ada beberapa bentuk-bentuk model 

pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk meningkatkan pembelajaran siswa 

agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Beberapa upaya yang dapat 

dilakukan oleh guru untuk terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien, 

sehingga diperlukan guru yang kreatif dalam mengajar yang dapat menimbulkan 

pembelajaran yang lebih menarik dan dapat menimbulkan siswa lebih tertarik 

pada materi pelajaran yang disajikan oleh guru. 

IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di SD yang 

mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep dan generalisasi yang berkaitan 

dengan isu-isu global. Melalui mata pelajaran IPS anak di arahkan menjadi warga 

Negara yang demokratis, bertanggung jawab serta berwawasan luas. Oleh karena 

itu pembelajaran IPS di SD bertujuan agar siswa : (a) mengenal konsep-konsep 

yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan, (b) memiliki kemampuan 

dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, memecahkan masalah dan 

keterampilan dalam kehidupan sosial, (c) memiliki kemampuan berkomunikasi, 

berinteraksi bekerja sama dan menghargai segala perbedaan yang ada dalam 

kehidupan siswa sehari-hari,(d) memahami lingkungan antara manusia dan 

lingkungannnya dan dalam memahami ciri-ciri fisik bumi. 

Pengalaman belajar diperoleh melalui serangkaian kegiatan diluar dan didalam 

kelas melalui interaksi aktif dengan teman,lingkungan dan narasumber lainnya. Belajar 

IPS bagi siswa pada saat ini adalah usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan 

sikap, ketrampilan berfikir, serta meningkatkan ketrampilan motoriknya bukan sekedar 

usaha untuk mencari dan mengumpulkan pengetahuan sosial saja. 
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Berdasarkan hasil observasi di sekolah terutama pada kelas III  SDN 

Junrejo 1 Batu  pada tanggal 16 Juli 2012  yang dilakukan oleh peneliti. 

Pengamatan tersebut dilakukan di SDN Junrejo 1 Batu  kelas III dengan jumlah 

20 siswa yang terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan, diperoleh 

hasil bahwa siswa kelas III cenderung menggunakkan model pembelajaran 

konvensional dan diskusi  dalam mata pelajaran IPS berkaitan dengan materi 

lingkungan alam dan buatan. Para siswa sudah diberi kesempatan bertanya kepada 

guru ketika mengajar, namun hanya satu – dua siswa yang mengajukan 

pertanyaan, begitu juga pada saat guru bertanya kepada siswa hanya satu dua 

siswa saja yang bisa menjawab pertanyaan itu dengan benar.  

Hasil wawancara kepada guru kelas III pada tahun ajaran 2011/2012 pada 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dengan materi yang berhubungan dengan 

Lingkungan alam dan buatan. Siswa yang belum tuntas adalah 60% dan 

berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas pada pelajaran IPS sebelum 

diadakan penelitian tindakan kelas menunjukkan hasil data awal yang diperoleh 

peneliti terlihat bahwa nilai rata-rata kelas 61,2 (Daftar Nilai Siswa, 2011) masih 

banyak yang belum memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Sedangkan 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 70. 

Berikut ini adalah daftar Nilai Ulangan Harian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)     

siswa kelas III  SDN Junrejo 1 BATU. 
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Tabel 1.1 
Nilai Ulangan Harian IPS kelas  III  SDN Junrejo 1 Batu. 

 
 
 
  
  

 

 

(Sumber : Data nilai pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial semester 1 tahun  ajaran 
2011/2012) 

 
 Data diatas dapat disimpulkan, dari 24 siswa di SDN Junrejo 1 Batu 

yang memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) ada 9 anak (40%), 

sedangkan yang belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) ada  16  

anak (60%).  

Model diskusi kelompok yang digunakan selama ini masih mengandung 2 

kelemahan yang cukup mendasar:1) semua siswa belum terlibat secara aktif.2) 

siswa masih mengalami kesulitan mengeluarkan pendapat dan menanggapi 

pendapat teman sekelasnya. Berdasarkan permasalahan diatas diperlukan inovasi 

model diskusi yang benar-benar dapat menciptakan suasana pembelajaran yang 

aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Salah satu upaya untuk meningkatkan 

mutu pendidikan di sekolah adalah dengan cara perbaikan proses belajar 

mengajar. Berbagai konsep dan wawasan baru tentang proses belajar mengajar di 

sekolah telah muncul dan berkembang seiring pesatnya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan tekhnologi. 

 

No. Nilai Jumlah siswa 
1 100-90 - 
2 89-80 3 
3 79-70 5 
4 69-60 7 
5 59-50 5 
6 49-40 4 
Jumlah siswa keseluruhan 24 
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Salah satu model  yang digunakan adalah model pembelajaran Number 

HeadsTogether (NHT)dimana yang melibatkan para siswa dalam mereview bahan 

yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek atau memeriksa pemahaman 

mereka mengenai isi pelajaran tersebut (Nurhadi,2004:67). Model pembelajaran 

ini dikembangkan oleh Spencer Kegan. 

         Model pembelajaran Number Heads Together ini melibatkan lebih banyak 

siswa dalam mempelajari materi yang tercantum dalam suatu pembelajaran dan 

memeriksa pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. Pembelajaran ini 

memiliki prosedur yang ditetapkan secara eksplisit untuk memberi waktu lebih 

banyak dalam berpikir, menjawab dan saling membantu antar anggota dalam 

kelompok.  

Pembelajaran model Number Heads Together (NHT) ini pernah dilakukan 

oleh penelitian terdahulu yang merupakan acuan dilaksanakan penelitian 

mengenai “Penerapan model pembelajaran Number Head Together (NHT)  pada 

pembelajaran IPS kelas IV SD “.  Penelitian yang dilakukan oleh Luhana dia 

Pertiwi (2009) menunjukkan bahwa hasil belajar siswa setelah mengikuti 

pembelajaran Number Head Together menunjukkan peningkatan yang cukup 

berarti dengan perolehan skor siswa mencapai KKM atau sebesar 80% 

Berdasarkan uraian diatas dan upaya untuk meningkatkan hasil belajar IPS 

serta demi tercapainya proses pembelajaran yang lebih baik, maka perlu 

dilakukan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan judul “ Peningkatan 

Pembelajaran Karakter dan Hasil Belajar Siswa dengan Model Number Heads 

Together (NHT) Mata Pelajaran IPS Siswa kelas III SDN Junrejo 1 Batu” 
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B. Fokus Masalah 

Permasalahan yang terjadi pada kelas ini adalah hasil belajar yang tercapai 

masih  kurang maksimal sesuai dengan KKM  yang ditentukan  pada siswa kelas 

III SDN Junrejo 1 Batu.Dalam Pembelajaran sering menggunakan model diskusi 

dengan mengikuti urutan materi dalam kurikulum. sehingga siswa kurang 

memperhatikan dalam pembelajaran,tanggung jawab siswa terhadap tugas masih 

rendah, dan tidak dapat menerima penyampaian materi secara maksimal. Untuk 

itu peneliti dan guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial ingin membantu 

siswa meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan model Number Head 

Together (NHT). 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan pembelajaran model Number Head Together (NHT) 

untuk meningkatkan hasil belajarIPS  pada siswa kelas III SDN Junrejo 1 

Batu? 

2. Bagaimana pembelajaran dengan model NumberHead Together (NHT) dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa  kelas III SDN Junrejo 1 Batu? 

3. Bagaimana pembelajaran dengan model NumberHead Together (NHT) dapat 

meningkatkan kemampuan karakter belajar siswa ? 
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D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah diatas maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan pembelajaran model Number Haed Together 

(NHT)dapat  meningkatkan hasil belajarIPS  pada siswa kelas III SDN 

Junrejo 1 Batu 

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dengan penerapan  model 

Number Heads Together (NHT)  pada siswa kelas III SDN Junrejo 1 Batu 

3. Untuk mengetahui peningkatan kemampuan karater belajar siswa dengan 

penerapan  model Number Heads Together (NHT)  pada siswa kelas III SDN 

Junrejo 1 Batu 

 

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun manfaat secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis yaitu penelitian 

ini dapat menumbuhkembangkan pembelajaran IPS dan meningkatkan hasil 

belajar IPS melalui pembelajaran model Number Head Together. Sedangkan 

manfaat penelitian secara praktis dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Bagi guru  

1.1 Dapat dijadikan variasi dalam prose belajar mengajar. 

1.2 Sebagai alternatif strategi pembelajaran dalam kegiatan belajar 

mengajar. 
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2. Bagi siswa  

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan 

keterampilan dalam meningkatkan hasil belajar IPS dengan penggunaan 

model Number Heads Together (NHT) 

3. Bagi sekolah  

Dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa kelas III di SDN Junrejo 1 

Batu 

4. Bagi peneliti  

Dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang penerapan 

pembelajaran dengan model NumberHeads Together (NHT) sehingga dapat 

dijadikan acuan bagi peneliti ketika menjadi seorang pendidik nantinya agar 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa didiknya.  

 

F. Batasan Istilah 

1. Peningkatan  dalam penelitian ini adalah  perubahan yang terjadi pada  

hasil belajar siswa dari siklus 1 ke siklus 2  melalui pembelajaran 

modelNumber Heads Together (NHT)  dalam pembelajaran IPS di kelas 

III SDN Junrejo 1 Batu. 

2. Model Number Head Together (NHT) adalah suatu model pembelajaran 

kelompok yang dimulai dengan pemberian nomor anggota yang berbeda 

pada setiap siswa dalam satu kelompok pengajuan pertanyan, diskusi 

kelompok, penyampaian jawaban oleh siswa yang ditunjuk oleh guru, 

yang dapat diterapkan pada mata pelajaran IPS  pada siswa kelas III .   
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Pada penelitian ini pembelajaran model NHT terdiri dari tahap 

penomoran (Numbering),tahap pengajuan pertanyaan (Questioning), 

tahap berpikir bersama (Heads Together) dan tahap menjawab 

pertanyaan (Answering).  

Model terstruktur yang dimulai dengan pemberian nomor masing-

masing anggota kelompok, pemberian pertanyaan dan penyampaian 

jawaban dalam diskusi kelas dengan cara mengacak nomor yang harus 

dijawab. 

3. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya.Hasil belajar yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah berupa skor tes yang diberikan pada setiap 

akhir siklus. 

4. Penelitian ini dilaksanakan di kelas III mata pelajaran IPS materi 

pembelajaran lingkungan alam sekitar 

 


