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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Belajar adalah segenap rangkaian kegiatan atau aktivitas yang 

dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan 

dalam dirinya berupa penambahan pengetahuan atau kemahiran 

berdasarkan alat indera dan pengalamannya (dalam Rahyubi, 2012, hlm. 

26). Sementara pembelajaran adalah adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar 

(Komara, 2014, hlm. 29). Dari kedua pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa ketika belajar, siswa dengan secara sadar perlu 

mengetahui apa yang menjadi tujuannya ketika berada dalam proses 

pembelajaran. 

Untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran, 

terdapat beberapa komponen penunjang, yaitu komponen tujuan, 

komponen materi, komponen strategi pembelajaran, dan komponen 

evaluasi. Seorang guru harus memperhatikan keempat komponen tersebut 

dalam memilih dan menentukan model-model pembelajaran yang akan 

digunakan dalam proses pembelajaran (dalam Rusman, 2012, hlm. 1). 

Proses pembelajaran perlu diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat dan minat dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (Permendikbud No. 65, 

2013). Pernyataan ini menunjukkan bahwa pembelajaran harus didesain 

agar siswa dapat berperan aktif di dalamnya, dimana posisi guru hanya 

sebagai pembimbing dan fasilitator saja. Pembelajaran yang berpusat pada 

siswa mengarahkan siswa untuk berperan lebih aktif di dalam 

pembelajaran serta membuat siswa terlibat secara langsung di dalamnya. 
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Dan salah satu kemampuan yang mesti siswa miliki adalah kemampuan 

bekerja sama. 

Kerjasama adalah salah satu bentuk interaksi sosial yang memiliki 

sifat asosiatif (proses sosial yang menciptakan kesatuan) yang dilakukan 

oleh dua orang atau lebih dan melakukan suatu pekerjaan yang sama 

dimana satu sama lain mempunyai kepedulian terhadap setiap orang atau 

anggota dalam kelompok untuk saling membantu dan saling memahami 

terhadap aktifitas masing-masing dengan dilandasi rasa saling percaya 

terhadap setiap anggota serta menjungjung tinggi norma yang berlaku 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator dari kemampuan 

kerjasama siswa dalam pembelajaran memuat beberapa hal diantaranya 

siswa menghormati perbedaan individu, menghargai kontribusi, berada 

dalam kelompok, berada dalam tugas, ketergantungan positif, dan 

menyelesaikan tugas dalam waktunya. 

Pada observasi yang telah peneliti lakukan pada kelas III SDN 

SKG 7 pada tanggal 14 sampai dengan 18 Februari 2017 terdapat beberapa 

temuan yang berkenaan dengan proses pembelajaran, dimana siswa sudah 

dibiasakan berada dalam kelompok belajar dalam setiap pembelajaran. 

Namun, disinilah mulai ditemukan beberapa permasalahan terkait 

pengelompokkan yang sudah dilakukan yang ternyata tidak berjalan 

sebagai mana mestinya.  

Jumlah siswa di kelas III adalah sebanyak 26 orang, dengan jumlah 

siswa laki-laki 14 orang dan jumlah siswa perempuan 12 orang. Dan di 

bawah ini adalah pembagian kelompok yang telah dibagikan oleh guru 

kelas: 

Tabel 1.1 Kelompok di kelas III SDN SKG 7 

Kelompok Banyak Anggota 

Kelompok 1 5 orang laki-laki 

Kelompok 2 5 orang laki-laki 

Kelompok 3 4 orang laki-laki 

Kelompok 4 6 orang perempuan 
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Kelompok 5 6 orang perempuan 

 

Dari data di atas dapat ditemukan beberapa permasalahan, 

diantaranya jumlah anggota dalam setiap kelompok tidak merata dan 

kelompok di atas berlaku secara terus menerus sehingga kemungkinan 

siswa bosan terhadap pembelajaran dikarenakan teman kelompoknya 

selalu orang yang sama. Apalagi ketika tidak ada penggunaan media, 

pembelajaran semakin monoton dan siswa tidak sepenuhnya berada dalam 

kelompoknya dimana banyak siswa yang malah ribut di kelas. 

Masalah lain pun pengelompokkan tidak dibagi secara heterogen. 

Entah itu berdasarkan kemampuan siswa maupun jenis kelamin siswa. 

Suasana kelas biasanya sangat tidak kondusif dikarenakan anak yang 

sama-sama hiperaktif berada dalam kelompok yang sama. Ataupun proses 

diskusi kurang berjalan seperti yang diharapkan karena ada beberapa siswa 

yang mendominasi dalam kelompok, sehingga anak yang pasif tidak 

dilibatkan dalam kelompok. Biasanya anak yang tidak begitu mengerti 

mengenai tugas di dalam kelompoknya malah sibuk melakukan kegiatan 

lain, seperti menggambar, membuat origami, bernyanyi, mengganggu 

teman kelompok maupun kelompok lain, atau bahkan melamun. Jika 

dirata-ratakan berdasarkan hasil observasi pada saat sit in, dari 26 orang 

siswa hanya mampu mencapai persentase sebesar 43% yang telah 

menunjukkan sikap dalam kemampuan bekerjasama. 

Apabila direfleksi, beberapa permasalahan yang muncul tersebut 

dikarenakan guru tidak menggunakan model, metode, maupun media 

pembelajaran yang menarik dan bervariasi sehingga hal ini menyebabkan 

siswa belum bisa bekerja sama dengan baik di dalam kelompoknya dan 

merasa bosan.  

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, diperlukan upaya 

untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dengan menggunakan metode 

atau model pembelajaran yang berbeda agar dapat meningkatkan 

kemampuan kerjasama dalam diri siswa dimana semua anak berperan aktif 
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di dalam kelompoknya, entah itu ketika berdiskusi, ataupun menyelesaikan 

tugas kelompok.  

Ada beberapa alternatif dalam menerapkan model pembelajaran 

yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan kerjasama ini, salah satunya 

model Cooperative Learning.  

Slavin (1984) mengatakan bahwa cooperative learning adalah 

suatu pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang, 

dengan struktur kelompoknya yang bersifat heterogen. Keberhasilan 

belajar dari kelompok tergantung pada kemampuan kerjasama dan 

aktivitas antar anggota kelompoknya, baik secara individu maupun 

kelompok. 

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, peneliti memilih untuk 

menggunakan cooperative learning tipe numbered head together, 

dikarenakan model ini melatih siswa untuk melakukan diskusi ataupun 

menyelesaikan tugas kelompok dengan sungguh-sungguh, sehingga 

semua siswa menjadi siap apabila terpilih menjadi perwakilan kelompok 

untuk mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kelompoknya sehingga 

tidak ada yang dominan di dalam kelompok. 

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi di atas, penelitian ini 

bertujuan untuk meneliti tentang penerapan cooperative learning tipe 

numbered head together untuk meningkatkan kemampuan kerjasama 

siswa kelas III SD.  

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka rumusan umum 

masalah penelitian ini adalah “bagaimanakah penerapan model 

cooperative learning tipe numbered head together untuk meningkatkan 

kemampuan kerjasama siswa kelas III SD?” 

Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tersebut maka peneliti 

merumuskan masalah secara khusus sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan 

cooperative learning tipe numbered head together untuk 

meningkatkan kemampuan kerja sama siswa kelas III SD? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan 

cooperative learning tipe numbered head together untuk 

meningkatkan kemampuan kerja sama siswa kelas III SD? 

3. Bagaimanakah peningkatan kemampuan kerjasama siswa kelas III SD 

setelah menerapkan cooperative learning tipe numbered head together 

pada pembelajarannya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan 

cooperative learning tipe numbered head together untuk meningkatkan 

kemampuan kerjasama siswa kelas III SD. 

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hal berikut: 

1. Rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan cooperative 

learning tipe numbered head together kelas III SD. 

2. Proses pembelajaran dengan menerapkan cooperative learning tipe 

numbered head together kelas III SD. 

3. Peningkatan kemampuan kerjasama siswa kelas III SD setelah 

menerapkan cooperative learning tipe numbered head together pada 

proses pembelajarannya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil yang akan diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat untuk beberapa pihak. 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini merupakan sarana bagi peneliti dalam menerapkan 

ilmu yang diperoleh selama proses perkuliahan dan menambah 

pengetahuan sebagai bekal untuk terjun ke masyarakat dan juga 

sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pendidikan. 

2. Bagi Siswa 
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Sebagai upaya untuk meningkatkan semangat dan antusiasme 

belajar siswa dalam pembelajaran, menumbuhkan rasa percaya diri, 

dan kemampuan kerjasama antar siswa dalam proses pembelajaran. 

3. Bagi Guru 

Dapat mengetahui cara merancang dan melaksanakan 

pembelajaran dengan penerapan cooperative learning tipe numbered 

head together sehingga dapat bermanfaat dalam memingkatkan 

kemampuan kerjasama siswa. Sehingga ini bisa dijadikan sebagai 

penambah alternatif solusi bagi guru untuk menangani permasalahan 

dalam pembalajaran. 

4. Bagi Sekolah 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa informasi dalam 

upaya meningkatkan kualitas siswa dan guru di sekolah, baik kualitas 

proses pembelajaran maupun kualitas hasil belajar siswa. 

 

 

 


