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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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

diberikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) berusaha memberikan wawasan secara komprehensif tentang peristiwa, 

fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu-isu sosial. Pembelajaran 

IPS di Sekolah Dasar perlu disusun secara sistimatis, komprehensif, dan terpadu 

dalam proses belajar mengajar.Pendidikan IPS merupakan penyederhanaan atau 

adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu social dan humaniora, serta kegiatan dasar 

manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis/ 

psikologis untuk tujuan pendidikan (Somantri dalam Sapriya, 2009:11). 

Pada jenjang Sekolah Dasar, pengorganisasian materi mata pelajaran IPS 

menganut pendekatan terpadu (integrated), artinya materi pelajaran 

dikembangkan dan disusun tidak mengacu pada disiplin ilmu yang terpisah 

melainkan mengacu pada aspek kehidupan nyata (factual/real) peserta didik 

sesuai dengan karakteristik usia, tingkat perkembangan berpikir dan kebiasaan 

bersikap dan perilakunya. Oleh karena itu diperlukan strategi pembelajaran sesuai 

dengan pemahaman siswa agar dapat mengantisipasi permasalahan dalam 

pendidikan. Permasalahan pendidikan, pada umumnya terletak pada mutu, 

pemerataan, relevansi, efektifitas, dan efisiensi. Masalah-masalah pendidikan ini 



2 

 

berimbas kepada pengolahan pembelajaran sehingga upaya mengoptimalkan 

proses pembelajaran tersebut masih saja menemui hambatan (Sapriya, 2009:194). 

Hambatan tersebut yaitu: (1) hasil belajar siswa pada umumnya hanya 

sampai pada tingkat penguasaan yang merupakan hasil terendah, sebab siswa pada 

umumnya belajar dengan teknik menghafal penjelasan dari guru atau buku-buku, 

(2) sumber-sumber yang digunakan siswa terbatas pada penjelasan guru dan 

sedikit dari buku pegangan, (3) dalam kegiatan mengajar guru kurang merangsang 

aktifitas belajar siswa secara optimal,  siswa hanya memperhatian penjelasan 

guru, dan kemudian mencatatnya pada buku catatannya tanpa 

mendiskusinya,siswa tidak mau menjawab apabila diberi pertanyaan oleh 

gurunya. Oleh karena itu diperlukan upaya membimbing siswa untuk belajar 

melalui kegiatan-kegiatan pemeriksaan (probing), menemukan (discovering), 

menganalisis (analyzing) dan menguji (examining) yang disebut berpikir reflektif 

sebagai suatu yang penting untuk membangun sikap dan nilai-nilai dalam 

pengembangan keterampilan (Wahab, 2008:28). 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SDN Batoporo Barat I 

Kedungdung Sampang menunjukkan bahwa banyak sekali permasalahan-

permasalahan dalam proses belajar mengajar. Salah satunya adalah siswa kurang 

aktif dan sering merasa bosan karena metode pembelajaran yang digunakan 

adalah ceramah, tanya jawab, dan tugas rumah serta guru jarang menggunakan 

media karena keterbatasan media yang dimiliki sehingga hasil belajar yang 

diperoleh kurang maksimal. Dalam wawancara yang dilakukan dengan guru wali 
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kelas selaku guru kelas di SDN Batoporo Barat pada hari Kamis 10-Mei-2012, 

banyak sekali permasalahan dalam proses belajar mengajar, antara lain: 

1. Dalam pembelajaran IPS selama ini cenderung terpusat pada guru, dimana 

sebagian besar aktivitas dilakukan oleh guru, sedangkan siswa bersifat pasif 

dan kurang diberi kesempatan untuk mengembangkan krativitasnya.  

2. Kurangnya strategi untuk dapat membangkitkan semangat belajar siswa, 

karena tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran.  

3. Pembelajaran bergantung pada metode ceramah menyebabkan siswa 

mengasumsikan peran di kelas hanya sebagai penonton. Siswa merasa 

bahwa guru akan memberikan pengetahuan jika siswa hadir didalam kelas.  

Permasalahan tersebut mengakibatkan hasil belajar siswa menjadi rendah 

dengan hasil ketuntasan siswa dibawah KKM 60 yaitu 65% sedangkan siswa yang 

tuntas hanya mencapai 35% dari 20 siswa keseluruhan.  Rendah hasil belajar 

siswa tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor selain permasalahan yang ada 

dalam proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru kelas. Permasalahan 

tersebut diantaranya adalah motivasi belajar siswa belum optimal, kurangnya 

penggunaan media pembelajaran dan lain-lain. 

Sistem pembelajaran IPS dewasa ini sangat menekankan pada 

pendayagunaan keaktifan siswa dalam proses belajar dan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tetapi dalam kegiatan pembelajaran siswa 

tidak hanya dituntut aktif saja tapi juga kreativitasannya, karena kreativitas dalam 

pembelajaran dapat menciptakan situasi yang baru, tidak monoton dan menarik 

sehingga siswa akan lebih terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. 
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Untuk itulah diperlukan pendekatan keterampilan proses untuk mengembangkan 

cara belajar siswa untuk mendapatkan, mengelola, menggunakan dan 

mengkomunikasikan apa yang telah diperoleh dalam proses belajar tersebut.  

Dalam hal ini, pendekatan keterampilan proses mengajak siswa untuk 

mempelajari, mengalami, dan menemukan sendiri solusi permasalahan. Selain itu 

pengembangan ketrampilan proses memerlukan kemampuan guru untuk bertanya 

dan menjawab pertanyaan siswa serta mengorganisasikan kelas. Untuk itu setiap 

guru secara mandiri diminta untuk mengembangkan kemampuannya agar proses 

belajar mengajar yang mengembangkan keterampilan proses dapat berhasil 

(Suryosubroto, 2009:62). 

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui masalah-masalah tersebut 

dibutuhkan pendekatan dan metode yang dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa, yaitu dengan pendekatan keterampilan proses dengan metode 

Numbered Head Together (NHT)dalam rangka meningkatkan  aktivitas dan hasil 

belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

Metode pembelajaran numbered head together (NHT) merupakan suatu 

metode yang melibatkan banyak siswa dalam memperoleh materi yang tercakup 

dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran, 

dimana teknis pelaksanaannya hampir sama dengan diskusi kelompok.Metode ini 

cocok untuk memastikan akuntabilitas individu dalam diskusi kelompok. 

(Miftahul, 2011: 130). 

Penggunaan  pendekatan   keterampilan proses dengan metode Numbered 

Head Together (NHT), siswa belajar dalam kelompok untuk menyelesaikan 
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persoalan yang diajukan oleh guru dengan cara berdiskusi bersama. Siswa dalam 

kelompok sudah selesai menyelesaikan soal yang diajukan guru maka guru 

menunjuk peserta didik yang memiliki nomor yang sama dari tiap-tiap kelompok 

untuk mempresentasikan jawabannya di depan kelas. Sesuai dengan tema 

penelitian mengenai penggunaan pendekatan keterampilan proses dengan metode 

NHT, terdapat beberapa penelitian terkait, diantaranya adalah: 

Hasil penelitian Dalila (2008) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 

dari penerapan NHT dan STAD dalam meningkatkan minat belajar dan 

keterampilan sosial. Pada kelas STAD hasil observasi keterampilan sosial adalah 

mengirimkan pesan emosional, mengekspresikan sikap orientasi antar personal, 

menginterprestasi sikap orang lain, Ekspresi diri secara verbal, kelancaran 

berbicara, memahami komunikasi verbal orang lain. Dalam hal ini tidak ada 

perbedaan dari penerapan metode pembelajaran NHT dan STAD dalam 

meningkatkan minat belajar dan keterampilan sosial. 

Hasil penelitian Sholikhah (2011)menunjukkan bahwa dengan perpaduan 

Model Pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dan Problem Based 

Learning (PBL) ini dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, hal ini dapat 

dilihat dari aktivitas belajar siswa Sebelum dan sesudah dilaksanakannya 

perpaduan model pembelajaran NHT dan PBL. 

Penelitian pendekatan keterampilan proses dengan metode 

NHTdisebabkan oleh beberapa alasan, yaitu adalah dengan pendekatan 

keterampilan proses dapat melatih kemampuan mental, fisik dan sosial yang 

mendasar sebagai penggerak kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi, dapat 
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mengedepankan aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, dan melaporkan 

informasi dari berbagai sumber yang akhirnya dapat dipresentasikan di depan 

kelas. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu diadakan penelitian 

mengenai penggunaanpendekatan keterampilan proses dengan metode Numbered 

Head Together (NHT) untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar pada 

pembelajaran IPS kelas IV SDN Batoporo Barat I Kedungdung Sampang.  

B. Identifikasi Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada penerapan Numbered Head Together (NHT) 

dengan pendekatan keterampilan proses berkenaan dengan materi pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) yang difokuskan pada aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SDN Batoporo Barat I 

Kedungdung Sampang menunjukkan bahwa banyak sekali permasalahan-

permasalahan dalam proses belajar mengajar, diantaranya adalah: 

1. Dalam pembelajaran siswa kurang aktif dan sering merasa bosan. 

2. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, dan 

tugas rumah. 

3. Guru jarang menggunakan media karena keterbatasan media yang dimiliki 

sehingga hasil belajar yang diperoleh kurang maksimal. 

4. Kurangnya pengetahuan guru dalam menggunakan pendekatan dan metode 

pembelajaran. 

5. Aktivitas belajar siswa yang kurang efektif, sehingga berpengaruh pada 

prestasi belajar. 
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6. Hasil belajar siswa, khususnya pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) masih rendah. 

Dari ilustrasi riil yang sudah didapat, maka peneliti bermaksud untuk 

meneliti tentang penggunaan pendekatan keterampilan prosesdengan metode 

Numbered Head Together (NHT) untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

pada pembelajaran IPS kelas IV SDN Batoporo Barat I Kedungdung Sampang. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah di atas, 

maka rumusan masalah penelitian, sebagai berikut:  

1. Bagaimana penerapan pendekatan keterampilan proses dengan metode 

Numbered Head Together (NHT)pada pembelajaran IPS kelas IV SDN 

Batoporo Barat I Kedungdung Sampang? 

2. Bagaimana peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPS kelas IV dengan menggunakan pendekatan 

keterampilan proses dengan metode Numbered Head Together (NHT)? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penerapan pendekatan keterampilan proses dengan 

metode Numbered Head Together (NHT) pada pembelajaran IPS kelas 

IV SDN Batoporo Barat I Kedungdung Sampang. 

2. Untuk mengetahui peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPS kelas IV dengan menggunakan pendekatan 

keterampilan proses dengan metode Numbered Head Together (NHT). 
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E. ManfaatPenelitian 

1. Bagi Siswa 

Membantu mempermudah siswa dalam menerima dan memahami 

pelajaranIPS melalui pendekatan keterampilan proses dengan metode 

Numbered Head Together (NHT). 

2. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan dan masukan 

pengetahuan yang dapat digunakan oleh peneliti lanjutan. 

3. Bagi Guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam memilih pendekatan keterampilan proses dengan 

metode NHT sebagai alternatif pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS). 

4. Bagi Sekolah, penelitian ini diharapkan dapat  memberikan data 

empirik bagi peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada kelas IV setelah 

diterapkan pendekatan keterampilan proses dengan metode Numbered 

Head Together (NHT). 

F. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah dalam 

judul, maka perlu adanya penegasan istilah, adalah sebagai berikut: 

1) Pendekatan keterampilan proses adalah upaya mengajak siswa untuk 

mempelajari, mengalami, dan menemukan sendiri solusi permasalahan. 

Selain itu pengembangan ketrampilan proses memerlukan kemampuan 
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guru untuk bertanya dan menjawab pertanyaan siswa serta 

mengorganisasikan kelas. Untuk itu setiap guru secara mandiri diminta 

untuk mengembangkan kemampuannya agar proses belajar mengajar 

yang mengembangkan keterampilan proses dapat berhasil (Suryosubroto, 

2009:62). 

2) MetodeNumbered Head Together (NHT) merupakan varian dari diskusi 

kelompok. Teknis pelaksanaanya hampir sama dengan diskusi kelompok. 

Pertama guru meminta siswa untuk duduk berkelompok-kelompok. 

Masing-masing anggota diberi nomor. Setelah selesai, guru memanggil 

nomor anggota untuk mempresentasikan hasil diskusinya (Miftahul,  

2011:130). 

3) Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. 

Dalam kegiatan belajar kedua aktivitas itu harus saling terkait. Secara 

fisik bahwa orang tadi membaca buku, tetapi mungkin pikirannya dan 

sikap mentalnya tidak tertuju pada buku yang dibaca. Ini menunjukkan 

tidak ada keserasian antara aktivitas fisik dengan aktivitas mental 

(Sardiman, 2011:100). 

4) Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar yang merupakan suatu proses dari seseorang untuk 

memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. 

Dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan intuksional, biasanya guru 

menetapkan tujuan belajar. Siswa yang berhasil dalam belajar adalah 
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yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran atau tujuan intruksional 

(Jihad, 2009:14). 

5) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan merupakan penyederhanaan 

atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan 

dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan 

pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan (Sapriya, 2009:11). 


