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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa 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.  

 Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu 

bangsa dan negara, karena maju mundurnya suatu bangsa bergantung kepada hasil 

pendidikan yang berlaku pada suatu bangsa pada waktu tertentu. Proses pendidikan 

dimulai sejak manusia itu dilahirkan dalam lingkungan keluarga dilanjutkan dengan 

jenjang pendidikan formal, terstruktur dan sistematis dalam lingkungan sekolah. 

Proses pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen 

pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. 

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 Sistem Pendidikan Nasional 

menyebutkan, “Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.  
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 Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 PKn merupakan mata 

pelajaran yang diwajibkan untuk jenjang pendidikan dasar, menengah dan mata 

kuliah wajib untuk pendidikan tinggi. Pada jenjang sekolah dasar PKn diajarkan 

kepada siswa yang berusia 7-12 tahun dimana menurut Piaget merupakan fase 

berkembangan “operasional konkret”. Menurut Piaget (Desmita, 2009:104) 

karakteristik anak usia sekolah dasar masuk berada pada tahap operasional konkret, 

dimana aktivitas mental yang difokuskan pada obyek dan peristiwa yang nyata. 

Pendapat yang sama di kemukakan oleh Wuryani (2002:6) bahwa sebagian besar 

anak sekolah dasar yang berada dalam operasional konkret kurang mampu berfikir 

abstrak. Jika dilihat dari pemikiran dan karakteristik anak usia sekolah dasar, maka 

dalam pelaksanaan pembelajaran PKn guru dapat merencanakan kegiatan yang 

mengandung unsur keterlibatan siswa secara langsung. 

 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 29 

Maret 2017, peneliti menemukan fakta kurangnya hasil belajar PKn siswa dilihat 

dari data nilai ulangan harian di SDN Kedawungwetan IV Pasuruan Tahun 

2016/2017 yang menunjukkan bahwa nilai PKn siswa pada mata pelajaran PKn 

masih di bawah standar Kriteria Kelulusan Minimal (KKM) yang ditetapkan 

sekolah yaitu 74. Dari 34 siswa ternyata hanya 7 siswa yang mampu memperoleh 

nilai di atas KKM, sedangkan sebanyak 27 siswa belum mampu mencapai KKM. 

Ketuntasan mata pelajaran PKn merupakan yang paling rendah yaitu dari 34 siswa 

hanya 7 siswa yang mendapatkan nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

74, sedangkan sisanya 27 siswa nilainya di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) 75. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dari 34 siswa, 23 siswa 

mendapatkan nilai di bawah KKM (70,9) dan 11 siswa mendapatkan nilai di atas 



3 
 

 

KKM, sedangkan pada mata pelajaran Matematika dari 34 siswa, 14 siswa yang 

mendapatkan nilai di atas KKM yaitu 60, dan sisanya 20 siswa mendapatkan nilai 

di bawah KKM.  

 Selanjutnya observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 03 April 

2017 di SDN Kedawungwetan IV Pasuruan, peneliti menemukan fakta bahwa 

minat belajar siswa PKn pada mata pelajaran PKn di kelas V masih rendah. Hal ini 

dapat dilihat ketika kegiatan pembelajaran siswa asik bermain sendiri tidak 

memperhatikan guru. Selain itu siswa masih sering menunda-nunda untuk 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan kebiasaan siswa hanya menunggu 

materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Selain itu pembelajaran 

PKn belum dilaksanakan secara maksimal karena guru belum menggunakan 

percobaan ilmiah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari secara maksimal 

sehingga siswa belum dapat menghubungkan pengalaman belajarnya dengan 

kehidupan sehari-hari. Hal ini akan berakibat pada kemampuan siswa itu sendiri. 

Selain terbatasnya ilmu yang mereka dapatkan, juga mengakibatkan pada 

kemampuan siswa yang dapat kurang berkembang secara maksimal dan hasil mata 

pelajaran PKn rendah.  

 Selain hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn yang rendah pada saat 

observasi peneliti menemukan fakta bahwa dalam mengajar guru belum 

menggunakan metode pembelajaran yang variatif dan inovatif, guru masih sering 

menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Masalah lain yang 

ditemui di sekolah ini adalah tidak adanya penggunaan media dalam pembelajaran 

PKn yang menyebabkan siswa merasa jenuh dan bosan sehingga diperlukan inovasi 

model pembelajaran yang kreatif seperti Numbered Head Together (NHT). Oleh 
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karena itu penerapan pembelajaran yang berpusat pada siswa disertai dengan model 

pembelajaran yang menuntut siswa aktif seperti cooperatif Learning model 

pembelajaran Numbered Head Together (NHT) diharapkan dapat menghilangkan 

kejenuhan ketika belajar PKn siswa sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. 

 Keefektifan penggunaan model pembelajaran Numbered Head Together 

(NHT) diperkuat dengan penelitian yang telah dilakukan Intan Rahmawati, Andri 

Sukowilono (2013) yang berjudul “Pengaruh Metode Pembelajaran NHT 

(Numbered Heads Together) Terhadap Hasil Belajar Pkn Siswa Kelas IV SDN 

Weding 3 Demak” yang menunjukkan hasil penelitian bahwa pembelajaran PKn 

dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif NHT (Numbered Heads 

Together) lebih efektif meningkatkan hasil belajar dibandingkan dengan tanpa 

menggunakan metode pembelajaran kooperatif NHT (Numbered Heads Together). 

Sampel penelitian ini bersumber dari semua populasi yaitu 32 siswa kelas IV. Untuk 

menentukan instrumen penelitian perlu diadakan uji coba instrumen baik untuk 

pretest maupun posttest dengan kompetensi dasar 4.1 Memberikan contoh 

sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya, uji coba instrumen dalam 

penelitian ini berjumlah 30 soal. Setelah diketahui instrumen yaitu dengan uji 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda kemudian diperoleh 

hasil item soal yang digunakan sebagai soal uji coba pelaksanaan tes yang terdiri 

dari 25 butir soal pilihan ganda. 

 Berdasarkan penjelasan mengenai masalah-masalah yang telah diuraikan 

diatas, kiranya peneliti menemukan satu motode pembelajaran yang tepat untuk 

digunakan, yaitu model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) yang 

dikaitkan dengan hasil belajar siswa. Oleh karena itu peneliti bermaksud melakukan 
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penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Model pembelajaran Numbered 

Heads Together (NHT) Terhadap Hasil Belajar PKn pada Siswa Kelas V di 

SDN Kedawungwetan IV Kabupaten Pasuruan Tahun Ajaran 2016/2017. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan masalah yang telah di paparkan, maka rumusan masalah 

penelitian tersebut dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran Numbered Heads Together 

(NHT) terhadap hasil belajar PKn pada siswa kelas V di SDN 

Kedawungwetan IV Kabupaten Pasuruan? 

2. Bagaimana pengaruh model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) 

terhadap hasil belajar PKn pada siswa kelas V di SDN Kedawungwetan IV 

Kabupaten Pasuruan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan adanya penelitian ini adalah:  

1. Menganalisis penerapan model pembelajaran Numbered Heads Together 

(NHT) terhadap hasil belajar PKn pada siswa kelas V di SDN 

Kedawungwetan IV Kabupaten Pasuruan. 

2. Menganalisis pengaruh model pembelajaran Numbered Heads Together 

(NHT) terhadap hasil belajar PKn pada siswa kelas V di SDN 

Kedawungwetan IV Kabupaten Pasuruan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu manfaat secara 

teoritis dan manfaat secara praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah mengembangkan wawasan ilmu 

pendidikan yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi belajar dan peran 

serta siswa dalam proses pembelajaran. 

 

1. Manfaat Praktis, yaitu: 

a. Bagi sekolah 

Manfaat bagi sekolah yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan mutu 

pendidikan dengan model pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran 

yang disampaikan. 

b. Bagi guru 

Memberikan informasi mengenai manfaat model pembelajaran Numbered 

Head Together (NHT) pada mata pelajaran khususnya PKn untuk meningkatkan 

hasi belajar siswa dalam mencapai hasil belajar yang optimal. 

c. Bagi siswa 

Manfaat bagi siswa yaitu untuk lebih meningkatkan hasil belajar PKn dan 

penguasaan kompetensi belajar siswa dengan perbaikan pembelajaran dan 

peningkatan mutu proses pembelajaran. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah pengaruh model pembelajaran Numbered 

Heads Together (NHT) terhadap hasil belajar siswa. Penelitian ini dibatasi pada 

siswa kelas V A di SDN kedawungwetan IV pasuruan dengan jumlah 34 siswa. 

Dalam penelitian ini siswa diberi pretest terlebih dahulu sebelum diberi perlakuan 

menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) kemudian 

siswa diberi posttest untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Numbered 

Head Together (NHT) terhadap hasil belajar siswa. 

 

F. Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional penelitian ini yaitu: 

1. Variabel Bebas (Independent Variable) 

 Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, yang menyebabkan 

timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dengan 

Langkah-langkah siswa dibagi dalam kelompok dan setiap siswa dalam setiap 

kelompok mendapat nomor, guru memberikan tugas dan tiap-tiap kelompok 

disuruh untuk mengerjakannya, kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan 

memastikan bahwa setiap anggota kelompok dapat mengerjakannya, guru 

memanggil salah satu nomor siswa dan siswa yang nomornya dipanggil melaporkan 

hasil kerja mereka, siswa lain diminta memberi tanggapan, kemudian guru 

menunjuk nomor lain, kesimpulan. 
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2. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

 Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel 

bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

nilai pretest dan nilai postes siswa materi reaksi terhadap keputusan bersama.  
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