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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

        Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan terjemahan dari social studies. Ilmu 

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

peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan ilmu sosial 

(Taneo, 2010:5). Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi 

Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, 

peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang 

demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai.  

       Kualitas dan keberhasilan pembelajaran IPS sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan dan ketepatan guru dalam memilih dan menggunakan metode 

pembelajaran (Solihatin, 2008: 2). Pemilihan model dan metode pembelajaran 

yang sesuai dengan tujuan kurikulum dan potensi peserta didik merupakan 

kemampuan dan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh guru. Kondisi 

proses belajar mengajar di dalam kelas masih diwarnai oleh penekanan pada 

aspek pengetahuan dan tidak mengacu pada keterlibatan peserta didik dalam 

proses belajar itu sendiri. Kondisi seperti ini pun ditemukan pada 

pembelajaran IPS, yaitu pembelajaran hanya menekankan aspek kognitif 

semata, kurang melibatkan peserta didik sehingga peserta didik kurang 

mandiri dalam belajar, peserta didik tidak diberi kesempatan untuk terlibat 

aktif dalam belajar bahkan cenderung pasif (di dalam kelas peserta didik 

diam, dengar dan catat).  
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       Hasil wawancara dengan guru kelas IV pada hari Jumat, 29 Maret 2012 

diperoleh data dengan KKM individu yang ditetapkan oleh sekolah sebesar 

70, akan tetapi banyak yang tidak memenuhi. Hal ini disebabkan karena 

beberapa masalah pada pembelajaran IPS materi permasalahan sosial, di 

antaranya adalah: (1) pelajaran IPS dianggap pelajaran yang membosankan 

karena sifatnya menghafal; (2) metode dan media dalam penyampaian materi 

yang tidak bervariasi; (3) tidak menciptakan pembelajaran yang aktif; (4) 

siswa tidak dapat bertukar pendapat dalam kegiatan diskusi kelompok. 

Berdasarkan hasil observasi awal di kelas IV SDN Kolomayan 1 Wonodadi-

Blitar. Siswa mengalami kesulitan belajar dalam pembelajaran IPS pada 

materi permasalahan sosial. Sebanyak 5 siswa yang mendapat nilai rendah 

pada materi tersebut. Dilihat dari hasil prestasi yang diperoleh siswa untuk 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang telah ditentukan oleh 

guru yaitu ≥70. Dari 8 siswa kelas IV ada 5 anak yang mendapat nilai 

dibawah KKM yang telah ditentukan oleh guru dan 3 anak yang mendapatkan 

nilai diatas KKM. Jadi siswa yang tidak tuntas sebanyak 63% dan yang tuntas 

sebanyak 37%.  

       Hal ini disebabkan karena banyak faktor yang menjadi penyebab, 

penyebab siswa belum mencapai nilai diatas KKM adalah faktor dari dalam 

(internal) dan faktor dari luar (eksternal). Faktor internal yaitu berasal dari 

siswa itu sendiri: (1) siswa sulit memahami materi yang bersifat hafalan; (2) 

siswa kurang terlibat aktif dalam proses belajar, seperti bertanya materi yang 

tidak paham, menyampaikan pendapat, dan menjawab pertanyaan yang telah 

diberikan oleh guru dalam bentuk tes esay dan pilihan ganda; (3) kurang 



 

3 
 

bertukar pendapat atau berdiskusi dengan temannya/tutor sebaya apabila 

mengalami kesulitan dalam belajar; (4) saat pelajaran berlangsung ada siswa 

yang bermain sendiri dengan teman lainnya, jadi tidak fokus mendengarkan 

penjelasan guru.  

       Faktor eksternal yaitu dari guru, orang tua dan sekolah. Guru memiliki 

peran yang sangat penting dalam penyampaian informasi. Guru harus inovatif 

dalam merancang dan mengembangkan metode pembelajaran agar siswa 

tidak merasa bosan dalam menerima pelajaran. Kondisi yang terjadi dalam 

proses pembelajaran yang mengakibatkan nilai siswa tidak bisa maksimal 

adalah cara penyampaian materi dan pengelolaan kelas oleh guru yang kurang 

kondusif. Faktor dari guru antara lain: (1) penyampaian materi pembelajaran 

yang kurang inovatif, materi berupa hafalan sehingga siswa merasa bosan, 

mengantuk, bermain sendiri dengan teman disampingnya dan siswa tidak 

aktif dalam belajar; (2) guru jarang melibatkan media pembelajaran dalam 

penyampaian materi, sehingga siswa kurang terangsang untuk belajar; (3) 

pola interaksi yang diciptakan searah hanya guru dengan siswa saja, 

seharusnya siswa dapat bekerjasama atau bertukar pendapat dengan teman 

lainnya.  

       Faktor dari orang tua yaitu: (1) kurangnya motivasi serta perhatian dari 

orang tua, selain guru yang memberikan ilmu di sekolah orang tua juga 

memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik dan membantu proses 

belajar anak di rumah; dan faktor dari sekolah adalah: (1) buku-buku sebagai 

penunjang belajar jumlahnya belum memadai. (2) sarana dan prasarana, 

seperti: media pembelajaran dan alat peraga yang dapat membantu siswa 
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dalam proses belajar. Faktor-faktor tersebut yang dapat mengakibatkan siswa 

mendapatkan nilai rendah di bawah KKM yang telah ditentukan.  

       Dari permasalahan yang diuraikan di atas diduga penyebab kegagalan 

belajar siswa yang paling dominan adalah siswa tidak aktif dalam mengikuti 

pembelajaran yang berlansung serta kurangnya menerapkan metode yang 

cocok penyampaian materi. Peneliti menggunakan model pembelajaran yang 

baru yaitu model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head 

Together). Pembelajaran Kooperatif NHT adalah suatu teknik pembelajaran 

yang memberi kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide 

dan pertimbangkan jawaban yang paling tepat dalam berdiskusi, selain itu 

teknik ini mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerjasama mereka 

(Isjoni, 2010: 113). Keuntungan model pembelajaran NHT ini adalah melatih 

siswa meningkatkan keterampilan berkomunikasi melalui diskusi kelompok, 

meningkatkan rasa percaya diri siswa, mampu bertukar pendapat/berfikir 

secara bersama dengan teman kelompoknya. 

       Penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya yang pernah 

dilakukan oleh Muhammad Imsa Fajar Noviansyah dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa materi SDA pelajaran IPA kelas V SD Sebani Sumobito 

menerapkan Model Pembelajaran Kooperatif NHT. Pada penelitian Imsa 

membahas tentang pelaksanaan model pembelajaran pokok bahasan SDA 

mata pelajaran IPA; kemampuan guru dalam mengelola model pembelajaran 

kooperatif NHT dan bagaimanakah hasil belajar siswa dengan menggunakan 

metode ini. Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan penelitian 

sebelumnya. Perbedaannya terdapat pada mata pelajarannya, pada penelitian 
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terdahulu mengambil mata pelajaran IPA dan peneliti sekarang mata 

pelajaran IPS, penelitian yang terdahulu juga membahas kemampuan guru 

dalam mengelola model pembelajaran kooperatif NHT. Sedangkan letak 

persamaannya terdapat pada; 

penerapan model pembelajaran kooperatif NHT dan bagaimana hsil 

pembelajaran dengan menggunakan metode tersebut. 

       Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan melakukan perbaikan hasil 

belajar pada mata pelajaran IPS materi permasalahan sosial dengan penelitian 

yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

(Numbered Head Together) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Mata Pelajaran IPS Materi Permasalahan Sosial Kelas IV SDN 

Kolomayan 1 Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar”. 

B. Fokus Masalah 

       Penelitian ini akan difokuskan pada upaya mengatasi permasalahan yang  

menjadi penyebab rendahnya hasil belajar siswa kelas IV SDN 1 Kolomayan 

dalam mata pelajaran IPS. SK yang akan digunakan adalah mengenal sumber 

daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan 

kabupaten/kota dan  provinsi. Sedangkan KD yang akan digunakan adalah 

mengenal permasalahan sosial di daerahnya. Maka peneliti memfokuskan 

pada siswa dalam materi ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi 

permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitarnya. Peneliti mencoba 

model pembelajaran kooperatif NHT (Numbered Head Together) sebagai 

model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPS. 
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C. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan 

yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

(Numbered Head Together) dalam mata pelajaran IPS materi 

permasalahan sosial Kelas IV SDN Kolomayan 1 Wonodadi-Blitar? 

2) Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa mata pelajaran IPS 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head 

Together) kelas IV SDN Kolomayan 1 Wonodadi-Blitar? 

D. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mendeskripsikan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT (Numbered Head Together) dalam mata pelajaran IPS materi 

permasalahan sosial Kelas IV SDN Kolomayan 1 Wonodadi-Blitar. 

2) Untuk menjelaskan peningkatan hasil belajar siswa mata pelajarn IPS 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head 

Together) Kelas IV SDN Kolomayan 1 Wonodadi-Blitar. 

E. Manfaat Penelitian 

       Manfaat penelitian yang bisa diambil dari penelitian tindakan kelas 

(PTK) ini ada 2 aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.  

1) Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat menambah wawasan 

pengetahuan bagi siswa dan guru pengajar di SD tersebut dan menambah 

khasanah ilmu pengetahuan bagi siswa. 
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2) Sedangkan manfaat praktis adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Siswa 

a) Meningkatkan hasil belajar siswa. 

b) Memberikan sajian pembelajaran yang lebih menarik dan praktis 

dalam pembelajaran IPS. 

c) Meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

b. Bagi Guru 

a)  Bagi guru kelas IV SD Kolomayan 1 adalah sebagai masukan 

dalam penggunaan model pembelajaran, sebagai bahan kajian guru 

dalam menyampaikan atau memberi materi permasalahan sosial 

mata pelajaran IPS, dan Untuk melakukan perbaikan kualitas 

pembelajaran 

b) Bagi guru kelas IV di sekolah lain selama situasi/kondisi sekolah 

relatif umum sama dengan penelitian ini yaitu sebagai masukan 

dalam proses pembelajaran IPS dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif NHT 

c. Bagi Peneliti 

a) Sebagai bahan belajar dalam menyusun rancangan penelitian dan 

pengajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT. 

 

d. Bagi Sekolah 

a) Sebagai ajang pengembangan metode belajar bagi guru dalam 

proses pembelajaran. 
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b) Sebagai bahan pengembangan pembelajaran IPS di kelas. 

c) Peningkatan keprofesionalan guru. 

F. Batasan Istilah 

a.  Hasil belajar  

       Pengertian hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa setelah proses 

pembelajaran yang ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan oleh guru 

setiap selesai memberikan materi pelajaran pada satu pokok bahasan. Hasil 

belajar yang diberikan kepada siswa berupa pre test dan post test. Sudjana, 

Nana (2010:20) 

b.   Metode Pembelajaran 

       Metode pembelajaran adalah suatu cara yang dipergunakan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, 

metode sangat diperlukan oleh guru, dengan penggunaan yang bervariasi 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Menguasai metode mengajar 

merupakan kewajiban guru, sebab seorang guru tidak akan dapat mengajar 

dengan baik apabila tidak menguasai metode secara tepat (Fathurrohman, 

2010:15). 

c.   Pembelajaran Kooperatif 

       Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) berasal dari kata 

Cooperative yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan 

saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. 

Slavin dalam (Isjoni 2009:15) mengemukakan,”in cooperative learning 

methods, students work together in four member teams to master material 

initially presented by the teacher”. Dari uraian tersebut dapat dikemukakan 
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bahwa Cooperative Learning adalah suatu model pembelajaran dimana 

sistem belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 

4-6 orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih bergairah 

dalam belajar. 

d.   Kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together) 

       Pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang menekankan pada struktur khusus yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan 

untuk meningkatkan penguasaan  akademik. Tipe ini dikembangkan oleh 

Kagen (1992)  dalam Komalasari (2010: 62) dengan melibatkan para siswa 

dalam menelaah bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek 

pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. 

e. Masalah Sosial 

       Menurut Soerjono Soekanto masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian 

antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan 

kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang 

ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam 

kehidupan kelompok atau masyarakat. 

 

 


