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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru atau 

pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar. Dalam proses pembelajaran 

meliputi kegiatan dari membuka sampai menutup pelajaran (Ruhimat, 2009, hlm. 

120). Dengan demikian pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru 

yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. 

 Salah satu dari berbagai macam pembelajaran yang harus diajarkan adalah 

Ilmu Pengetahuan Alam. Ilmu pengetahuan alam (IPA) merupakan salah satu 

mata pelajaran  yang  penting untuk diajarkan kepada siswa.  IPA ini juga selalu 

diajarkan dari mulai jenjang sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah. 

Dalam pembelajarannya, mata pelajaran IPA tidak hanya berkaitan dengan fakta, 

konsep, serta prinsip-prinsip dari disiplin ilmu tersebut, melainkan ada karakter 

yang harus dikuasai oleh siswa. Salah satu dari karakter tersebut adalah kerja 

sama. 

 Soekamto (dalam Sudjarwo, 2015, hlm. 85) menyatakan bahwa kerja sama 

adalah usaha bersama antara perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai 

satu atau beberapa tujuan.  Dalam proses pembelajaran kemampuan kerja sama ini 

penting untuk ditanamkan dalam proses tersebut, karena dengan bekerja sama 

siswa akan saling ketergantungan secara positif, hal ini selaras dengan salahsatu 

tokoh yaitu Johnson (2015, hlm. 4) yang menyatakan bahwa usaha kooperatif 

seperti ini akan membuat siswa berusaha untuk saling memberikan manfaat satu 

sama lain sehingga semua anggota kelompok menerima manfaat dari usaha 

masing-masing anggotanya.  

 Namun pada kenyataannya dengan data yang ditemukan peneliti dari hasil 

observasi pada SDN Sejahtera I Kota Bandung,pada tanggal 28 Maret 2016 siswa 

yang lulus pada pembelajaran IPA materi pelapukan tanah dan jenis batuan yang 

mencapai nilai KKM hanya terdapat 10 orang dari 27 orang siswa yang hadir pada 
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hari tersebut dengan total siswa pada kelas tersebut berjumlah 31 orang atau jika 

dipresentasikan siswa yang lulus dengan mencapai nilai KKM 70 hanya 

berjumlah 37,3 %. Siswa tersebut adalah SFM, AI, APN, MR, PSA, AR, RDE, 

VSR, SSR, dan AA.  

 Sedikitnya siswa yang mampu mencapai nilai KKM ini disebabkan karena 

pada saat proses pembelajaran berkelompok, banyak dari siswa yang ditemukan 

tidak bekerja sama secara optimal pada setiap kelompoknya.  Dimana pada saat 

peneliti mengobservasi kelas tersebut terdapat banyak kelompok yang hanya 

mengandalkan satu sampai dua orang anggota kelompoknya saja, pada saat itu 

terlihat beberapa siswa diantaranya, AHZ, DP, IGI, HR, MAM, MRJ, RAP, dan 

SAB yang tidak berkontribusi dalam mengerjakan tugas atau tidak bekerja sama 

dalam kelompoknya dan ketika peneliti menanyakan kepada  mereka kenapa 

kalian tidak ikut berkontribusi dalam kelompok kalian, jawaban mereka adalah 

kurangnya pembagian tugas yang merata kepada setiap anggotanya serta 

rendahnya kepercayaan siswa lain terhadap kemampuan siswa lainnya. Hal 

tersebut juga disebabkan karena guru tidak membiasakan siswanya untuk selalu 

bekerja sama dalam pembelajaran kelompok serta ketika mengadakan 

pembelajaran kelompok hanya memerintahkan siswa untuk berkelompok tanpa 

memantau jalannya diskusi kelompok tersebut. Dilihat dari masalah tersebut 

kemampuan bekerja sama dalam kelas ini belum terlihat secara optimal dan lebih 

mengandalkan beberapa orang saja dalam pengerjaan tugas yang seharusnya 

dikerjakan secara bersama.  

 Tentunya masalah di atas tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena 

kemampuan bekerja sama ini penting untuk ditanamkan di dalam diri siswa untuk 

menunjang proses pembelajaran. Jika dibiarkan maka akan muncul sikap 

individualis dari dalam siswa. Seperti yang diungkapkan oleh Johnson (2012, hlm. 

3) ketika siswa didorong untuk fokus hanya pada ketertarikan pribadi mereka 

sendiri hanya akan menghargai usaha dan keberhasilan mereka sendiri dan 

memandang kesuksesan atau kegagalan orang lain sebagai tidak ada urusan.   

 Dengan demikian peneliti mengusulkan salah satu model pembelajaran yang 

dapat memecahkan masalah tersebut, yaitu dengan menggunakan model 
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pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together). Kenapa peneliti 

mengambil salahsatu model pembelajaran tersebut karena pada model 

pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan kerja sama pada siswa di kelas 

ini. Model kooperatif tipe NHT ini menekankan sikap kerja sama dan pembagian 

tugas yang jelas dalam kerja kelompoknya, jadi setiap siswa akan mendapatkan 

perannya masing-masing, selain itu siswa diberikan nomor yang nantinya akan 

digunakan untuk mempertanggung jawabkan hasil dari diskusinya dengan 

kelompoknya. Ini selaras dengan pendapat tokoh yang menyatakan bahwa Tehnik 

NHT (Numbered Head Together) memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat, 

selain itu tehnik ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerja 

sama mereka (Lie, A, 2008, hlm. 59), dalam penelitian ini juga peneliti 

menetapkan indikator yang digunakan dalam mengukur kemampuan kerja sama 

siswa, diantaranya mengambil giliran, menghargai kontribusi, berada dalam 

kelompok, berada dalam tugas, menyelesaikan tugas dalam waktunya dan 

menghargai perbedaan individu.  

 Berdasarkan kondisi di atas, penelitian ini bertujuan untuk meneliti 

mengenai, “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head  

Together Untuk Meningkatkan Kemampuan Kerja Sama Siswa Sekolah 

Dasar” pada salah satu SD yang terletak di kota Bandung.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, peneliti 

merumuskan rumusan masalah penelitian secara umum yaitu “Bagaimana bentuk 

penerapan model pembealajaran kooperatif tipe Numbered Head Together agar 

kemampuan kerja sama pada siswa sekolah dasar meningkat ?” kemudian untuk 

memperoleh jawaban atas pertanyaan tersebut, secara khusus dibuat beberapa 

pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model 

kooperartif tipe NHT (Numbered Head Together) dalam pembelajaran IPA 

pada siswa kelas V A Sekolah Dasar ? 
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2. Bagaimana peningkatan kemampuan kerja sama siswa dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together) ?  
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C. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together) untuk 

meningkatkan kemampuan kerja sama pada siswa sekolah dasar. 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk memperoleh 

informasi mengenai. 

1. Mengetahui pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas 

V A  

2. Mengetahui peningkatan kemampuan kerja sama pada siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe NHT  

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan terdapat beberapa manfaat yang dapat 

dihasilkan diantaranya : 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi untuk meningkatkan 

kemampuan kerja sama siswa sekolah dasar, dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together). Model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT  pada penelitian ini akan menerapkan langkah-

langkah yang sudah ditetapkan, diantaranya pembagian kelompok secara 

heterogen, pembagian nomor siswa, diskusi masalah, pemanggilan nomor siswa 

dan penyimpulan materi pembelajaran. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

1) Dapat meningkatkan kemampuan kerja sama pada diri siswa dalam 

pembelajaran IPA. 

2) Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling bertukar ide atau 

gagasan untuk memecahkan masalah atau tugas yang diberikan. 
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3) Dapat mempertimbangkan ide atau gagasan yang dianggap paling benar 

dalam kelompok. 

4) Dapat berinterkasi antar sesama teman kelompok dalam memcahkan 

masalah atau tugas yang diberikan. 

b. Bagi Guru 

1) Memberikan wawasan terhadap guru mengenai teori dan penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together) dalam 

meningkatkan kemampuan kerja sama siswa sekolah dasar. 

2) Menjadi salah satu alternatif dalam memecahkan masalah kemampuan kerja 

sama siswa sekolah dasar dalam pembelajran IPA. 

c. Bagi Peneliti 

1) Dapat mengetahui proses pembelajaran, kendala yang dihadapi dan 

bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dalam 

pembelajaran IPA pada kelas V SD 

2) Menjadi salah satu alternatif dalam memecahkan masalah kemampuan kerja 

sama siswa sekolah dasar dalam pembelajaran IPA. 


