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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang Masalah 

 Manusia adalah makhluk individu yang membutuhkan orang lain, karena 

pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri, dengan demikian tentunya 

manusia harus mampu bersosialisasi dengan manusia yang lainnya untuk 

mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. 

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

wajib di Sekolah Dasar. Berdasarkan pada KTSP 2006 dijelaskan bahwa Ilmu 

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

mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat 

peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. 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. Oleh karena itu mata pelajaran ilmu pengetahuan 

sosial dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman siswa terhadap 

konsep-konsep sosial, dan mampu menganalisis masalah sosial yang ada 

dilingkungan masyarakat serta mampu mengaplikasikannya dengan baik dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 Adapun mengenai pengertian IPS menurut Somantri (dalam Sapriya, 2012, 

hlm. 11) mengemukakan bahwa pendidikan IPS adalah seleksi dari disiplin ilmu-

ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan 

disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Sesuai yang 

tercantum dalam KTSP 2006 dijelaskan bahwa tujuan mata pelajaran IPS siswa 

harus memiliki kemampuan sebagai berikut : 

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat 

dan lingkungannya. 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 
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4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi 

dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global.
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 Berdsarkan uraian di atas, bahwa pembelajaran IPS harus mampu 

memberikan pengalaman belajar yang berdasarkan peristiwa, fakta dan konsep 

yang nyata untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam 

berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya dalam 

kehidupan sehari-hari siswa. Melalui pelibatan siswa secara penuh dalam 

serangkaian aktivitas dan pengalaman belajar, maka akan  mampu memberikan 

kesempatan yang luas pada siswa untuk terlibat dalam proses memecahkan 

masalah di dalam lingkungan belajar yang dibuat sebagaimana realitas yang 

sesungguhnya. 

 Namun pada kenyataannya perlu diketahui, bahwa sampai saat ini 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial masih dipandang sebagai mata pelajaran 

yang sulit dan membosankan oleh sebagian siswa. Oleh karena itu perlu adanya 

upaya seorang guru untuk mengembangkan proses pembelajaran IPS menjadi 

lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Pada dasarnya menciptakan proses 

kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik seharusnya sudah 

menjadi kewajiban guru ketika mengajar. Dimana guru tidak hanya diwajibkan 

untuk menguasai materi pembelajaran, tetapi juga bertugas mensiasati proses 

pembelajaran menjadi kegiatan yang menyenangkan dan menarik, sehingga dapat 

memotivasi siswa untuk lebih giat belajar. Selain itu, guru harus mampu 

memanfaatkan media, model ataupun metode pembelajaran yang dapat 

menunjang berlangsungnya proses pembelajaran.  

 Seperti yang diungkapkan oleh Sudjana (2004, hlm. 76) mengatakan 

bahwa “dalam proses pembelajaran yang baik, hendaknya mempergunakan 

berbagai model mengajar secara bergantian atau saling bahu membahu satu sama 

lain tugas guru adalah memilih berbagai model yang tepat untuk menciptakan 

proses pembelajaran yang menyenangkan”. 

 Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan lain, kegiatan pembelajaran 

yang seharusnya berlangsung secara menarik, penuh aktivitas siswa, dan sifat 

keingintahuan siswa yang menggebu hilang disebabkan siswa sudah merasakan 

jenuh dalam belajar yang setiap harinya hanya begitu-begitu saja. Padahal suasana 
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belajar mengajar yang diharapkan adalah siswa sebagai subyek yang banyak 

berperan aktif sedangkan guru hanya sebagai motivator dan fasilitator. 

 Berdasarkan hasil observasi di SDN S 4 kelas V yang berjumlahkan 32 

siswa yang terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Pada proses 

pembelajaran IPS terlihat bahwa siswa kurang aktif dan kurang percaya diri dalam 

mengemukakan pendapatnya mengenai materi IPS, kemudian ketika di 

kelompokkan siswa ricuh karena tidak mau satu kelompok dengan siswa tertentu, 

dan dalam pengerjaan tugas kelompok yang mendominasi mengerjakan hanya 

siswa yang pintar saja dan siswa yang lainnya tidak ikut serta, selain itu ketika 

guru memberikan kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang belum 

dimengerti respon siswa hanya diam, dan ketika guru mengajukan pertanyaan 

hanya satu atau dua orang siswa yang mampu menjawab. Disamping itu, dilihat 

dari segi metode yang digunakan oleh guru, metode yang digunakan kurang 

bervariasi yaitu ceramah, tanya jawab, tes hapalan, dan penugasan. Sehingga 

penyebab gagalnya proses pembelajaran IPS di kelas V yang membuat 

pembelajaran kurang efektif, membosankan, monoton dan siswa pun kurang 

merespon pelajaran yang disampaikan dan cenderung menyebabkan siswa 

menjadi jenuh dikarenakan selama proses pembelajaran guru kurang mampu 

mengembangkan strategi pembelajaran. Selain itu, hasil belajar mata pelajaran 

IPS kelas V SDN S 4 masih rendah, terlihat dari masih banyaknya siswa yang 

mendapatkan nilai yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yaitu 68. Dari 32 orang siswa, terdapat 7 orang siswa (21,9%) yang dapat 

mencapai KKM dan 25 orang siswa (78,1 %) belum mencapai KKM. 

 Berdasarkan hasil temuan masalah diatas, maka dapat dikelompokkan 

menjadi tiga yaitu guru hanya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, tes 

hapalan, dan penugasan, rendahnya aktivitas siswa dan rendahnya hasil belajar. 

Dari ketiga hal tersebut terdapat hubungan yang signifikan, dimana rendahnya 

aktivitas siswa disebabkan oleh guru yang hanya menggunakan metode ceramah, 

tanya jawab, tes hapalan, dan penugasan saja, sehingga berimplikasi terhadap 

hasil belajar siswa yang rendah. Dengan demikian, maka perlu adanya model atau 

strategi belajar yang digunakan guru untuk mengatasi masalah tersebut. Banyak 
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model atau strategi mengajar yang dapat dipergunakan guru dalam proses belajar 

mengajar. Salah satunya yang dapat digunakan yaitu dengan menerapkan 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT).  

 Pembelajaran Kooperatif menurut Roger, dkk (dalam Huda, 2011, hlm. 

29) merupakan aktivitas pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh satu 

prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi secara 

sosial diantara kelompok-kelompok pembelajar dan di dalamnya setiap 

pembelajar bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan didorong untuk 

menigkatkan pembelajaran anggota-anggota yang lain. 

 Dalam Isjoni (2011, hlm. 78) bahwa pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together (NHT) dikembangkan oleh Spencer Kagan. Teknik ini 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide, 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat dan mendorong meningkatkan 

kerjasama antar siswa. Menurut Juliati (dalam Isjoni, 2011, hlm. 12) 

mengemukakan pembelajaran kooperatif lebih tepat digunakan pada pembelajaran 

IPS. 

 Berdasarkan temuan di atas, maka peneliti memilih pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) untuk memecahkan masalah 

yang ada di kelas V SDN S 4. Dimana pembelajaran kooperatif dapat memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan siswa lain dalam 

mengerjakan tugas-tugas terstruktur. Serta siswa akan merasa senang dan 

termotivasi untuk belajar, sehingga perhatiannya penuh dalam mengerjakan tugas, 

belajar penuh keikhlasan akibatnya penguasaan memahami materi pelajaran 

tersebut meningkat dengan harapan hasil belajarnya pun meningkat. Selain itu 

dengan pembelajaran kooperatif diharapkan dapat menumbuhkan interaksi antara 

guru dan siswa, meningkatkan kerjasama, kreativitas, berpikir kritis serta ada 

kemauan membantu. 

 Berdasakan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan PTK 

dengan judul Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT Numbered Heads 

Together) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V Pada Mata Pelajaran 

IPS di SD. Diharapkan dengan menerapkan pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 
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(Numbered Heads Together) dalam proses pembelajaran IPS dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas V di SDN S 4. 

 

B. Rumusan Masalah PTK 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penerapan pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered 

Heads Together) untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V pada mata 

pelajaran IPS di SDN S 4? 

2. Apakah penerapan pembelajaran Kooperatif Tipe NHT (Numbered Heads 

Together) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran 

IPS di SDN S 4? 

 

C. Tujuan PTK 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui proses pembelajaran IPS dengan menerapkan pembelajaran 

kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas V di SDN S 4. 

2. Mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas V di SDN S 4 dengan 

menerapkan pembelajaran kooperatif Tipe NHT (Numbered Heads Together) 

pada mata pelajaran IPS. 

 

D. Manfaat PTK 

1. Manfaat Teoretik 

a. Menambah referensi model pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah dasar. 

b. Menambah referensi penerapan pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

(Numbered Heads Together) dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 
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1) Memberikan pengalaman dalam memecahkan masalah dengan 

terlibat langsung dalam proses pembelajaran. 

2) Menigkatkan daya ingat siswa. 

3) Meningkatkan kemampuan komunikasi siswa. 

4) Melatih keberanian, keterampilan dan rasa percaya diri pada saat 

pembelajaran berlangsung. 

b. Bagi guru 

1) Sebagai bahan masukan atau referensi dalam mengajar. 

2) Meningkatkan kreativitas guru dalam memilih dan menerapkan 

model pembelajaran. 

c. Bagi LPTK 

1) Sebagai sumber dalam melaksanakan penelitian lebih lanjut yang 

akan diterapkan dalam pembelajaran yang lain. 

2) Sebagai pengalaman dalam melakukan penelitian. 

 


