
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Belajar bukan suatu tujuan tetapi merupakan suatu proses untuk mencapai 

tujuan (Hamalik, 2008:29). Dalam proses tersebut dituntut untuk mengerti setiap 

proses mulai dari metode maupun strategi belajar. Muara dari proses tersebut 

bukanlah hasil atau tindakan nominal, namun perubahan perilaku dari semua yang 

telah dipelajari baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Undang-Undang Sikdiknas Tahun 2003 

pasal 1 ayat 1). 

Pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, 

diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar dan tiga tahun di Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama atau satuan pendidikan yang sederajat. (Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 pasal 1).  

Dewasa ini guru SD dituntut untuk lebih mandiri dalam melakukan 

pendekatan dan pembelajaran guna meningkatkan kualitas belajar siswa didiknya, 

dan luaran dari hal tersebut adalah kemudahan dalam pemahaman materi belajar 

oleh peserta didik. Namun seiring dengan perkembangan metode dan strategi 
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yang diterapkan, banyak kekurangan yang menjadi kendala dalam melaksanakan 

strategi tersebut, diantaranya adalah kekurangan waktu, ketidaksesuaian pemilihan 

metode atau ketidakmampuan guru dalam dalam menerapkan metode. 

Berkaitan dengan hal di atas, peneliti melakukan wawancara dengan guru 

kelas/guru bidang studi kelas V SDN Tunjungsekar 3 Malang menunjukkan 

bahwa masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran 

terutama pada mata pelajaran yang bersifat menghafal dan menggunakan ceramah 

di antaranya pada mata pelajaran IPS. Menurut guru yang mengajar di kelas 

tersebut, sebagian besar siswa menganggap mata pelajaran IPS sebagai mata 

pelajaran menjenuhkan karena banyak menghafal dan membuat bosan. Hal ini di 

antaranya disebabkan oleh ketidaktepatan metode yang digunakan. Misalnya, 

pembelajaran yang didominasi oleh metode ceramah, dengan kegiatan 

pembelajaran utama yaitu membaca buku dan tanya jawab pada akhir 

pembelajaran. Selain itu juga dikarenakan kurangnya media yang digunakan 

dalam pembelajaran, sedangkan untuk diskusi hanya dilakukan sesekali dan waktu 

yang tidak terencana. 

Hal ini berdampak pada rendahnya nilai mata pelajaran IPS pada nilai Ujian 

Akhir Semester (UAS) siswa, dari 46 siswa yang terdiri dari 22 siswa laki-laki 

dan 24 siswa perempuan, nilai rata-rata kelasnya adalah 57. Terdiri dari 24 siswa 

diatas rata-rata kelas, 20 dibawah rata-rata kelas, dan terdapat 2 siswa pada nilai 

rata-rata kelas, sedangkan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) yang ditetapkan 

sekolah adalah 65 serta ketuntasan klasikal kelas adalah 70%. Hal tersebut 
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menunjukkan bahwa nilai hasil belajar IPS belum sesuai dengan kriteria yang 

diharapkan. 

IPS merupakan pembelajaran integrasi yang meliputi berbagai cabang ilmu-

ilmu sosial, seperti: sosiologi, antropologi budaya, psikologi sosial, sejarah, 

geografi, ekonomi, ilmu, politik, dan sebagainya, Mulyono Tj (dalam Taneo, 

2010:92). Ruang lingkup mata pelajaran IPS pada sekolah dasar masih bersifat 

umum yang di dalamnya membahas tentang ekonomi, sejarah, dan geografi.  

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil pokok bahasan Proklamasi 

Kemerdekaan Republik Indonesia. Pembelajaran IPS tersebut termasuk dalam 

pembahasan tentang konsep dasar sejarah. Dalam pembelajaran IPS pada materi 

proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tersebut, siswa dirasa kurang 

mengerti nama tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia, proses perjuangan sebelum 

kemerdekaan, serta peristiwa-peristiwa penting menjelang kemerdekaan. Pada 

setiap proses pembelajaran, siswa hanya mendapatkan materi pembelajaran saja 

dengan menghafal tanpa mengerti makna dari pembelajaran yang dipelajari 

tersebut. 

Berdasarkan analisis tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa metode yang 

tepat dalam pembelajaran IPS adalah menggunakan sistem pembelajaran dengan 

berkelompok di dalam kelas. Model pembelajaran kelompok dalam kelas 

merupakan rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa untuk melatih  

kerjasama, komunikasi, dan memberikan kesempatan untuk berpendapat dalam 

kerja kelompok. Model pembelajaran ini menggunakan salah satu strategi 
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pembelajaran yang dikenal dengan nama Strategi Pembelajaran Kooperatif 

(Sanjaya, 2008:242). 

Salah satu model pembelajaran kooperatif yaitu dengan tipe NHT 

(Numbered Heads Together). Penggunaan metode NHT pada dasarnya merupakan 

sebuah variasi diskusi kelompok dengan ciri khasnya adalah penomoran pada 

setiap anggota kelompok, guru menunjuk seorang siswa untuk mewakili 

kelompoknya tanpa diberitahu terlebih dahulu siapa yang akan mewakili 

kelompok tersebut. Dengan menggunakan metode NHT, siswa dapat menciptakan 

suasana kelas yang kondusif, sehingga mendorong siswa untuk belajar lebih aktif. 

Kegiatan pemberian nomor pada siswa tersebut, diharapkan siswa mampu untuk 

memperdalam pemahamannya serta meningkatkan konsentrasi pada siswa, 

sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.  

Dari berbagai alasan dan penemuan di lapangan, maka peneliti 

menyimpulkan penggunaan model kooperatif tipe NHT diharapkan dapat 

membuat siswa lebih aktif mengikuti pembelajaran, sedangkan peran guru dalam 

pembelajaran adalah sebagai sumber belajar, fasilitator, pengelola, demonstrator, 

motivator, dan evaluator (Sanjaya, 2008:21). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian untuk mengatasi rendahnya hasil belajar IPS pada materi proklamasi 

kemerdekaan Republik Indonesia siswa kelas V SDN Tunjungsekar 3 Malang 

dengan judul “Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar IPS Melalui 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together pada Siswa Kelas 

V di SDN Tunjungsekar 3 Malang”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas, maka 

permasalahan umum yang dicari jawabannya melalui penelitian dirumuskan 

sebagai berikut. 

1) Bagaimana penerapan pembelajaran kooperatif tipe NHT pada pembelajaran 

IPS dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas V SDN Tunjungsekar 3 

Malang? 

2) Bagaimana penerapan pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan 

kualitas hasil belajar IPS pada materi proklamasi kemerdekaan Republik 

Indonesia siswa kelas V SDN Tunjungsekar 3 Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian, antara lain sebagai berikut. 

1) Untuk mengetahui aktivitas belajar siswa yang diajarkan dengan 

pembelajaran kooperatif tipe NHT pada pembelajaran IPS. 

2) Untuk mengetahui hasil belajar IPS siswa pada materi proklamasi 

kemerdekaan Republik Indonesia yang diajarkan dengan pembelajaran 

kooperatif tipe NHT. 

 

 

 

 



6 
 

1.4 Manfaat Penelitian  

Secara garis besar hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat 

sebagai berikut. 

1) Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian yang menunjukkan efektivitas penerapan model kooperatif 

tipe NHT dengan menumbuhkan sikap kerjasama terhadap aktivitas dan hasil 

belajar siswa kelas V pada pelajaran IPS di SDN Tunjungsekar 3 Malang. 

2) Manfaat Praktis  

a) Bagi guru 

Meningkatkan efektifitas kegiatan pembelajaran dengan metode-metode 

yang menarik untuk meningkatkan hasil belajar siswa khususnya kelas V 

pada mata pelajaran IPS, salah satunya dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) dalam 

proses pembelajaran, serta dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi 

guru untuk menerapkan pembelajaran kooperatif pada pokok bahasan 

yang lain. 

b) Bagi siswa 

Memberikan pembelajaran yang menarik, khususnya pada pembelajaran 

IPS kelas V SDN Tunjungsekar 3 Malang, sehingga siswa tidak 

mengalami kejenuhan dalam proses pembelajaran. 

c) Bagi kepala sekolah 

Mengembangkan kualitas sekolah dengan penerapan metode-metode 

belajar yang menarik dan inovatif. 
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d) Bagi peneliti 

Memberikan wawasan pengetahuan tentang pembelajaran kooperatif tipe 

NHT yang diterapkan pada siswa kelas V SDN Tunjungsekar 3 Malang, 

sehingga dapat dijadikan dasar dalam penentuan model belajar 

kelompok. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran dalam penelitian ini, maka 

perlu adanya penegasan-penegasan istilah yang terdapat dalam penelitian ini, 

antara lain : 

1) Model yang digunakan adalah pembelajaran kooperatif dengan sistem belajar 

kelompok atau tim kecil, yaitu antara empat sampai lima orang siswa yang 

mempunyai latar belakang, kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau 

suku yang berbeda (heterogen), (Sanjaya, 2008:242). 

2) Obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah pada mata pelajaran IPS 

materi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe NHT di kelas V SDN Tunjungsekar 3 Malang. 

3) Metode NHT (Numbered Heads Together) adalah bagian dari model 

pembelajaran kooperatif, dimana dalam pembelajarannya siswa diberi nomor 

dalam kelompok, kemudian secara acak guru memanggil nomor dari siswa 

untuk mempresentasikan hasil diskusi siswa (Komalasari, 2010:28). 
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4) Aktivitas siswa adalah keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran, 

perhatian, serta aktivitas dalam pembelajaran melalui pengamatan lembar 

aktivitas siswa (Hamalik, 2008:90). 

5) Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah belajar, 

yang wujudnya berupa kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotor 

(Hamalik, 2008:88). Derajat kemampuan yang diperoleh siswa diwujudkan 

dalam bentuk nilai hasil belajar IPS siswa. 

6) Penelitian dilakukan pada siswa kelas V semester II SDN Tunjungsekar 3 

Malang Tahun ajaran 2010/2011 dengan subyek penelitian adalah semua 

siswa kelas V SDN Tunjungsekar 3 Malang yang berjumlah 46 siswa dengan 

jumlah siswa laki-laki 22 dan jumlah siswa perempuan 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


