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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian  

Keterampilan sosial merupakan faktor penting bagi siswa untuk memulai 

kehidupan sosial mereka. Bagi siswa yang kurang kemampuan keterampilan 

sosial, maka mereka akan mengalami kesulitan dalam memulai dan menjalani 

hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar, bahkan boleh jadi siswa akan 

ditolak atau dikucilkan oleh teman-temannya. Dampak yang muncul dari akibat 

penolakan ini adalah siswa akan sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan 

sekolah dan lingkungan masyarakat. Menurut Danim (2014) siswa memiliki ciri 

dasar memiliki kemampuan untuk berkembang, menalar abstrak, berbahasa dan 

berkomunikasi, melakukan introspeksi, merefleksi, dan memecahkan masalah. 

Amtorunajah (2015) mengatakan bahwa keterampilan sosial adalah suatu 

kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mampu bergaul, bekerja sama dengan 

orang lain baik individu maupun kelompok secara baik, sehingga terjalin ikatan 

non fisik dalam masyarakat. 

Keterampilan sosial pada siswa sekolah dasar sangat penting untuk 

ditingkatkan, siswa dituntut untuk mampu mengembangkan keterampilan sosial 

dalam berinteraksi dengan teman sebaya dan di lingkungan sekitar mereka. 

Keterampilan sosial sangat diperlukan untuk berinteraksi dengan orang lain, 

kegagalan dalam berinteraksi dengan orang lain dapat menimbulkan rasa tertekan. 

Menurut Maryani (2011) dalam mengembangkan dan meningkatkan keterampilan 

sosial dimulai sejak usia anak-anak, maka memudahkan siswa dalam memenuhi 

tugas-tugas perkembangan berikutnya sehingga siswa dapat berkembang secara 

normal.  

Beberapa faktor yang dijadikan indikator bahwa keterampilan sosial 

siswa masih rendah, yaitu siswa tidak mendengarkan atau menghargai pendapat 

siswa lain, siswa malu untuk bertanya sama teman maupun guru, siswa tidak mau 

menjalin dan memelihara pertemanan, siswa tidak mau bekerja sama, dan siswa 

tidak mau berbagi ide atau gagasan sesama teman dalam proses pembelajaran. 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti (2014) menyatakan bahwa ada 

beberapa faktor di antaranya yaitu, siswa hanya pasif dalam kegiatan belajar 

mengajar, guru hanya menggunakan buku pelajaran sebagai sumber belajar, guru 

hanya menggunakan metode ceramah, siswa hanya mendengarkan guru dan 

mengerjakan soal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khairat (2013) 

mengatakan bahwa keterampilan sosial siswa rendah misalnya selama 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar siswa mengobrol, siswa tidak mengajukan 

pertanyaan, siswa tidak bekerja sama dalam kelompok, tidak menghargai 

pendapat orang lain. Penelitian oleh Mumpuni (2014) menunjukkan bahwa 

pembelajaran bersifat individual (siswa tidak duduk dalam kelompok dan 

mengerjakan LKS secara mandiri). Rasa empati sosial kurang, ketika siswa A 

dapat menjawab soal kuis, maka siswa tersebut tidak berusaha membantu siswa 

lain yang belum paham. Penelitian oleh Amtorunajah & Masruri (2015) 

mengatakan bahwa rendahnya keterampilan sosial siswa indikasinya terlihat dari 

masih rendahnya kemampuan komunikasi, kerja sama, tenggang rasa, tata krama, 

dan tanggung jawab sosial para siswa. Penelitian oleh Dewi, dkk. (2016) 

mengatakan faktor yang dijadikan indikator bahwa keaktifan belajar dan 

keterampilan sosial siswa masih rendah, antara lain: rasa tanggung jawab siswa 

atas tugas-tugas yang diberikan guru masih rendah, siswa jarang bertanya pada 

saat pembelajaran berlangsung, siswa jarang memberi pendapat dalam 

pembelajaran, dan kurangnya kerja sama antara siswa dalam mengerjakan atau 

memahami materi pelajaran. Penelitian oleh Pramudyanti (2016) mengatakan pula 

bahwa rendahnya keterampilan sosial siswa tersebut terlihat dari kurang bekerja 

sama antara sesama teman, kurang tanggung jawab, dan kurang sikap sportif atau 

persaingan yang baik, dan siswa masih sering mengejek dan menertawakan 

temannya yang tidak tepat dalam menjawab pertanyaan.  

Penanganan permasalahan seperti diuraikan di atas memerlukan suatu 

upaya praktis yang bertujuan memperbaiki keterampilan sosial siswa sekolah 

dasar ke arah yang lebih baik. Salah satu upaya yang dimaksud adalah dengan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT). 

Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head  Together(NHT) yang 



 

Irwan, 2017 
EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) UNTUK 
MENINGKARKAN KETERAMPILAN SOSIAL SISWA SEKOLAH DASAR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

dikembangkan oleh Russ Frank (Huda, 2014) memiliki kelebihan sebagai berikut: 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling berbagi ide-ide dan 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat, meningkatkan semangat kerja 

sama siswa, dan dapat digunakan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan kelas. 

Tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran kooperatif dengan tipe NHT 

yaitu: hasil belajar akademik struktural, pengakuan adanya keragaman, dan 

pengembangan keterampilan sosial. Keterampilan sosial yang dimaksud antara 

lain berbagi tugas, aktif  bertanya, menghargai pendapat orang lain, mau berbagi 

ide atau pendapat, bekerja sama dalam kelompok dan sebagainya. 

Pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi 

pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai 

tujuan bersama (Eggen & Kauchak, dalam Trianto 2010). Pembelajaran 

kooperatif Numbered Head Together (NHT) adalah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan 

penguasaan akademik. Pembelajaran kooperatif disusun dalam sebuah usaha 

untuk meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa dengan pengalaman 

sikap kepemimpinan dan membuat keputusan dalam kelompok serta memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dan belajar berkelompok yang 

berbeda latar belakangnya. Selama proses pembelajaran kooperatif siswa berperan 

ganda yaitu sebagai siswa ataupun sebagai guru. Dengan bekerja secara 

berkelompok untuk mencapai sebuah tujuan yang sama, maka siswa akan 

mengembangkan keterampilan sosial dengan sesama mereka.  

Dasar pemikiran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Head Together (NHT), karena model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Head Togeher(NHT) memiliki kelebihan berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Astrawan (2014) yang mengemukakan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) memberi kesempatan kepada 

siswa untuk membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling 

tepat. Jayanti, dkk. (2014) mengatakan kelebihan model pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Head Togeher (NHT) adalah siswa dapat belajar bersama 
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kelompok dan memecahkan masalah bersama-sama. Suhardi (2014) mengatakan 

bahwa pembelajaran NHT merupakan tipe pembelajaran yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan 

semangat kerja sama dalam kelompok serta memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk saling membagi ide-ide dan mendiskusikan jawaban yang paling 

tepat. Marhadi (2014) dan  Pendri (2014) mengatakan pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Head Togeher (NHT) siswa  bekerja kelompok, saling membantu, 

saling pikir, saling berbagi ide, dan saling kerja sama dalam pemecahan masalah. 

Zukira (2014) dan Mulyana (2016) mengatakan bahwa dalam NHT siswa saling 

berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, mau menjelaskan 

ide atau pendapat, bekerja dalam kelompok dan sebagainya. Dari penelitian 

tersebut disimpulkan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head  

Together  (NHT) dapat meningkatkan dan mengembangkan keterampilan sosial 

siswa sekolah dasar. 

Berdasarkan pemaparan di atas maka dalam penelitian yang  

dikembangkan yaitu ”Efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Head  Together (NHT) untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa sekolah 

dasar”, menjadi sangat penting untuk diteliti karena keterampilan sosial siswa 

yang  dilakukan dapat membantu siswa berinteraksi dengan orang lain 

secara efektif sehingga dapat menjadi individu yang kompeten secara sosial.  

 

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian 

1. Identifikasi Masalah Penelitian 

Pada penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian ialah mengenai 

peningkatan keterampilan sosial siswa sekolah dasar dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT), di mana model 

pembelajaran ini diduga mampu meningkatkan keterampilan sosial siswa sekolah 

dasar. 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti 

maka permasalahan penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: 
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a. Rendahnya keterampilan sosial siswa yang ditunjukkan dengan perilaku tidak 

menghargai pendapat orang lain, tidak mau saling berbagi, dan malu 

bertanya. 

b. Adanya kecenderungan pembelajaran yang kurang efektif yaitu kurang 

interaktif antara siswa dengan siswa lainnya atau siswa dengan guru, karena 

model pembelajaran yang digunakan masih menggunakan model ceramah/ 

konvensional. 

c. Proses pembelajaran yang dilakukan monoton dan bersifat berpusat pada guru 

(teacher centered learning). 

d. Masih rendahnya pengembangan keterampilan sosial siswa dalam 

pembelajaran. 

2. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan 

di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah “Bagaimana efektivitas model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) untuk 

meningkatkan keterampilan sosial siswa sekolah dasar?”  

a. Apakah terdapat perbedaan keterampilan sosial siswa pada kelas kontrol yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional pada pengukuran awal (pre-

test) dan pengukuran akhir (post-test)? 

b. Apakah terdapat perbedaan keterampilan sosial siswa pada kelas eksperimen 

yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT) pada pengukuran awal (pre-test) dan pengukuran akhir 

(post-test)? 

c. Apakah terdapat perbedaan peningkatan keterampilan sosial siswa pada kelas 

eksperimen yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Head Together (NHT) dan kelas kontrol yang menggunakan 

model pembelajaran konvensional pada pengukuran akhir? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 
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Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memperoleh data tentang 

keefektifan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT) untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa sekolah dasar.  

 

 

 

 

2. Tujuan Khusus  

Tujuan khusus pada penelitian ini yang ingin dicapai yaitu untuk 

mengetahui dan menganalisis: 

a. Terdapat perbedaan keterampilan sosial siswa pada kelas kontrol yang 

menggunakan model konvensional pada pengukuran awal (pre-test) dan 

pengukuran akhir (post-test). 

b. Terdapat perbedaan keterampilan sosial siswa pada kelas eksperimen yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together 

(NHT) pada pengukuran awal (pre-test) dan pengukuran akhir (post-test). 

c. Terdapat perbedaan peningkatan keterampilan sosial siswa pada kelas 

eksperimen yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Head Together (NHT) dan kelas kontrol yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional pada pengukuran akhir. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang penting di 

bidang ilmu pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) untuk 

meningkatkan keterampilan sosial siswa sekolah dasar. Manfaat penelitian ini 

dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat  bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan memperkaya khazanah kajian ilmiah dalam bidang ilmu 

pendidikan, khususnya meningkatkan keterampilan sosial siswa sekolah dasar 
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dengan metode pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT). 

 

 

 

 

 

 

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung 

bagi guru dan sekolah dalam proses pembelajaran di kelas. Adapun manfaat 

penelitian tersebut yaitu: 

a. Manfaat bagi guru 

1) Sebagai panduan guru dalam menggunakan model pembelajaran 

kooperatif  tipe Numbered Head Together (NHT) dan mampu memahami 

tahapan, perencanaan, langkah-langkah, keunggulan dan kelemahan 

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT). 

2) Sebagai pedoman guru dalam menyajikan pembelajaran di lingkungan 

sekolah yang dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa dalam 

rangka mengatasi permasalahan pembelajaran yang dihadapi siswa. 

b. Bagi Sekolah  

Dapat digunakan sebagai model pembelajaran pada mata pelajaran yang 

lain, dan mengembangkan model pembelajaran yang dapat meningkatkan 

keterampilan sosial siswa. Diharapkan memberi informasi bagi guru mengenai   

indikator mengembangkan kemampuan keterampilan sosial siswa sekolah dasar, 

sehingga  menjadi  bahan  evaluasi  dan  refleksi  bagi  program dan 

pembinaan  dari  kepala  sekolah,  pengawas,  dinas  dalam  rangka 

memberikan supervisi kepada sekolah. 

 

E. Struktur Organisasi Tesis 
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Struktur organisasi tesis ini mencakup bab I sampai bab V yang masing-

masing bab  diuraikan sebagai berikut: 

Bab I. Pendahuluan berisi latar belakang penelitian yang mengemukakan 

tuntutan, keprihatinan dan realitas yang menjadi tantangan kaitannya dengan 

peningkatan keterampilan sosial siswa dalam pembelajaran pendidikan ilmu 

pengetahuan sosial yang  menarik untuk dilakukan penelitian. Selain itu juga  

identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau signifikansi 

penelitian serta struktur organisasi tesis. Dengan dikemukakan hal-hal tersebut 

maka akan lebih memahami apa latar belakang dan masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini serta tujuan dan manfaat atau signifikansi serta struktur organisasi 

tesis ini. 

Bab II. kajian teori, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian 

memaparkan tentang konsep keterampilan sosial ditinjau dari pengertian 

keterampilan sosial, karakteristik, operasional variabel keterampilan sosial siswa. 

Selanjutnya mengenai model pembelajaran kooperatif tipe  Numbered Head 

Togeher (NHT) dilihat dari definisi, tahap-tahap pelaksanaan, kelemahan dan 

kelebihannya. Kemudian konsep pendidikan ilmu pengetahuan sosial baik dilihat 

dari pengertian pendidikan ilmu pengetahuan sosial keterampilan sosial. Dalam 

bab ini juga dibandingkan dan dikontraskan antara hasil dan temuan para peneliti 

sejenis yang pernah dilakukan kemudian memposisikan penelitian ini diantara 

penelitian yang telah dilakukan.  

Bab  III. metode penelitian, menguraikan beberapa hal yang berkaitan 

dengan penggunaan metodologi penelitian yang mencakup:  metode penelitian itu 

sendiri, desain penelitian, prosedur penelitian, populasi, sampel dan teknik sampel 

penelitian, instrumen penelitian, alat pengumpulan data penelitian, proses 

pengembangan instrumen, analisis data penelitian, dan jadwal penelitian. Bagian 

ini memberikan gambaran tentang pelaksanaan penelitian, seperti bagaimana cara 

memperoleh data, di mana dilakukan penelitian, melibatkan siapa dan bagaimana 

data  diolah. Dengan kata lain bagian ini memberi gambaran mengenai bagaimana 
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cara penelitian itu dilakukan dan bagaimana penelitian ini mencapai hasil dan 

tujuan. 

Bab IV. Hasil dan Pembahasan Penelitian, berisi dua hal utama yaitu 

pengolahan atau analisis data penelitian untuk menghasilkan temuan berkaitan  

dengan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis, tujuan penelitian dan 

pembahasan atau analisis temuan penelitian. Pengolahan data penelitian ini 

dilakukan secara kuantitatif menggunakan statistik dan uji hipotesis dilaksanakan 

sebagai bagian dari analisis data. Selanjutnya dengan pembahasan atau analisis 

temuan yang dikaitkan dengan landasan teori  serta hasil dan temuan penelitian 

sebelumnya. 

Bab V. Simpulan, implikasi dan rekomendasi, mengemukakan simpulan 

secara umum yaitu melalui uraian singkat dan jelas sebagai usaha untuk 

menjawab pertanyaan peneliti atau rumusan masalah. Mengemukakan hal tentang 

implikasi hasil penelitian. Mengenai rekomendasi dalam penelitian ini ditujukan 

kepada pembuat kebijakan, pengguna dan peneliti selanjutnya khususnya yang 

berkaitan dengan temuan yang pokok dalam penelitian ini.  

 

 

 

 


