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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Berdasarkan observasi saat melakukan praktek pengajaran lapangan (PPL) di 

SMP Kartika XIX-2 Bandung selama kurang lebih enam bulan sebagai guru PPL 

mata pelajaran IPS, terdapat beberapa permasalahan pada proses pembelajaran 

serta keterbatasan pemahaman yang dimiliki oleh peserta didik. Selain itu juga 

keaktifan dan kerjasama peserta didik dirasakan belum sepenuhnya timbul dalam 

proses pembelajaran. Hal ini juga terlihat karena setiap kelas hanya beberapa 

peserta didik yang aktif untuk bertanya ketika ada hal yang belum dipahami. 

Berdasarkan hasil perbincangan dengan beberapa peserta didik SMP Kartika XIX-

2, hampir semua peserta didik mengatakan bahwa pembelajaran yang digunakan 

masih menggunakan metode konvensional berupa metode ceramah dan guru 

selalu menjelaskan terlalu cepat sehingga peserta didik sulit untuk memahami dan 

mencatat hal-hal yang dikatakan penting menurut peserta didik. Gaya bahasa guru 

yang sering kurang dipahami oleh para peserta didik yang menyebabkan mereka 

merasa canggung bertanya kepada guru tentang materi yang mugkin kurang 

dipahaminya karena masih takut atau dianggap bahwa pertanyaannya kurang 

berbobot, sehingga mempengaruhi kepada hasil belajar peserta didik yang kurang 

baik. 

Untuk dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, kita harus terlebih 

dahulu mengetahui faktor yang mempengaruhi hasil dan belajar peserta didik. 

Sudah banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik, faktor 

tersebut di antaranya yaitu: pengetahuan guru dalam kegiatan belajar mengajar, 

pendekatan atau metode yang digunakan guru, media yang digunakan, sumber 

belajar, kurikulum, minat peserta didik terhadap pelajaran tersebut, keadaan emosi 

peserta didik dan lain sebagainya. Sehubungan dengan permasalahan tersebut 

maka perlu adanya upaya perbaikan proses pembelajaran. Dengan adanya 

keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran akan memudahkan mereka 

menemukan dan memahami konsep-konsep yang dipelajarinya. Semakin banyak 
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peserta didik terlibat dalam proses pembelajaran, diharapkan semakin terasah 

keterampilan berpikir kritisnya dan diharapkan pula makin tinggi kemungkinan 

hasil belajar yang dicapainya. 

Dalam kegiatan pembelajaran di kelas sebagian siswa masih memiliki minat 

yang rendah dalam mengikuti pembelajaran IPS. Ada peserta didik yang aktif, 

namun banyak pula peserta didik yang kurang aktif, dalam hal mengerjakan tugas 

atau pekerjaan rumah pun terkadang siswa kurang memiliki rasa tanggung jawab 

untuk mengerjakan serta mengumpulkannya dalam waktu yang telah ditetapkan. 

Kondisi tersebutlah yang menyebabkan minat peserta didik dalam mengikuti 

proses pembelajaran IPS rendah, peserta didik kurang dapat menerima, merespon, 

serta menungkapkan hal-hal yang berkaitan dalam pembelajaran. Peserta didik 

akan menjadi lebih berisik karena mengobrol dengan teman-temannya jika sudah 

merasa jenuh di kelas, mereka tidak memiliki minat untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran yang tentu saja akan berdampak pada hasil belajar peserta didik. 

Untuk mengubah kondisi tersebut, guru haru melakukan konstruksi dalam 

penerapan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran. 

Salah satu model pembelajaran yang dilihat dapat membantu untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik adalah model pembelajaran kooperatif. 

Model pembelajaran koopertif ini bisa digunakan dalam pembelajaran di kelas, 

karena model tersebut terpusat pada peserta didik. Pembelajaraan kooperatif 

sering kali didefinisikan sebagai pembentukan kelompok-kelompok kecil yang 

terdiri dari peserta didik yang dituntut untuk bekerja sama dan saling 

meningkatkan pembelajaran peserta didik dengan peserta didik lain. Menurut 

Johnson (Isjoni, 2007, hlm. 17) mengemukakan, „Cooperative learning adalah 

mengelompokan siswa di dalam kelas ke dalam suatu kelompok kecil agar siswa 

dapat bekerja sama dengan kemampuan maksimal yang mereka miliki dengan 

mempelajari satu sama lain dalam kelompok tersebut‟.  

Pembelajaran kooperatif ini memberikan peluang kepada peserta didik yang 

berbeda pemikiran untuk mengemukakan pemikirannya kepada teman 

sekelompok atas tugas-tugas bersama dan akan menciptakan pembelajaran yang 
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menghargai satu sama lain. Sedangkan menurut Ibrahim (Trianto, 2007, hlm. 45) 

mengemukakan bahwa, „keterampilan sosial atau kooperatif berkembang secara 

signifikat dalam pembelajaran. Pembelajaran kooperatif sangat tepat digunakan 

untuk melatih keterampilan-keterampilan kerjasama dan kolaborasi, dan juga 

keterampilan-keterampilan tanya jawab‟. 

Model pembelajaran kooperatif yang digunakan adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe number head together (NHT). Model pembelajarn NHT ini 

diartikan sebagai sebuah model pembelajaran yang mengutamakan kepada para 

peserta didik dalam mencari dan mengolah serta melaporkan informasi yang 

diperoleh dari berbagai macam sumber, yang pada akhirnya peserta didik 

mempersentasikannya di depan kelas. Hal ini juga dikemukakan menurut Lie 

(2008, hlm.  59) bahwa : 

Model pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together (NHT) 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide dan 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu teknik ini 

menolong siswa untuk meningkatkan semangat kerjasama sehingga dapat 

mempengaruhi hasil belajar yang lebih baik. 

 

Berdasarkan paparan di atas, peneliti memahami bahwa kegiatan model 

pembelajaran kooperatif tipe number head together (NHT) ini dapat membantu 

peserta didik untuk lebih mudah dalam memaknai materi pelajaran, membantu 

memecahkan masalah dan memunculkan gagasan-gagasan baru sehingga 

menimbulkan hasil pembelajaran yang diinginkan oleh peserta didik maupun 

guru.  

Peneliti sebelumnya yang telah menguji coba motode ini oleh Ardina, P 

(2015, hlm. 133) dalam skripsi penelitiannya berjudul “Penerapan Metode 

Cooperative Learning Tipe Number Head Together (NHT) untuk 

menumbuhkan kecerdasan Interpersonal Peserta didik dalam Pembelajaran 

IPS”. Hasil penelitiannya yaitu : 

Penerapan metode pembelajaran Cooperative Learning tipe Numbered 

Heads Together dapat melatih peserta didik bekerjasama dengan baik 

terhadap kelompoksehingga mampu mengerjakan tugas dengan benar dan 

saling membantu satusama lain, melatih tanggung jawab maka peserta 

didik membutuhkan komunikasi baiksecara verbal maupun non-verbal, 
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memiliki kepekaan, senang bersosialisasi,saling menghargai agar peserta 

didik ikut berpartisipasi dan aktif dalam kegiatanpembelajaran karena 

peserta didik yang kecerdasan intelektual dan kecerdasaninterpersonalnya 

seimbang tumbuh menjadi seorang yang cerdas dan bermoral baik. 

 

Kerjasama dalam peserta didik ini menjadi salah satu yang menentukan 

keberhasilan peserta didik dalam mencapai pembelajaran yang diinginkan. 

Kerjasama menurut Nazsir (2008, hlm. 39) merupakan kegiatan sosial dalam 

usaha untuk mencapai tujuan bersama dengan cara melakukan komunikasi yang 

baik dan efektif saling tolong menolong antara individu dengan individu maupun 

kelompok. Dengan ini bahwa kerjasama akan menimbulkan komunikasi yang baik 

antara peserta didik dengan peserta didik lainnya maupun antara peserta didik 

dengan guru. Hal ini yang akan membuat suasana kelas menjadi aktif dan 

diharapkan dapat menghasilkan hasil pembelajaran yang diinginkan dalam 

menentukan keberhasilan peserta didik. Menurut Suprijono (2013, hlm. 5) 

mengemukakan “hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan”. Sedangkan menurut 

Djamarah (2011, hlm. 141) mengemukakan bahwa “untuk mendapatkan hasil 

belajar dalam bentuk perubahan harus melalui proses tertentu yang dipengaruhi 

oleh faktor dalam dan faktor luar”. 

Berdasarkan pemaparan di atas hasil belajar yang diterapkan oleh guru ini 

dijadikan untuk mengukur kriteria dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Hal 

ini dapat tercapai apabila peserta didik sudah memahami pelajaran dengan diikuti 

oleh perubahan sikap atau tingkah laku yang lebih baik. Hasil belajar dapat dilihat 

memalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian 

yang akan menunjukan tingkat kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Bloom (Suprijono, 2013, hlm. 6) mengemukakan „hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor‟. Dengan kata lain bahwa hasil 

belajar ini dapat merubah perilaku peserta didik menuju kepada hal yang 

diinginkan atau kepada hal yang lebih baik. Manfaat dari hasil belajar ini 

memungkinkan peserta didik untuk membangkitkan hasil dan minat dalam belajar 
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di kelas. Hasil belajar di bawah standar akan menjadi suatu masalah bagi semua 

pihak, baik peserta didik, guru maupun pihak sekolah, hal ini karena tidak 

mencapai tujuan yang diinginkan.  

Berdasarkan kelebihan-kelebihan dari model pembelajaran koopertaif tipe 

number head together (NHT) maka penulis tertarik meneliti apakah pengaruh 

model pembelajarn kooperatif tipe number head together (NHT) dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dari uraian tersebut maka penelitian ini 

diberi judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Number Head 

Together (NHT) terhadap Hasil Belajar Peserta didik Pada Mata Pelajaran 

IPS (Kuasi Eksperimen di Kelas VIII SMP Kartika XIX-2 Bandung)”. 

 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini yaitu: 1) kemampuan peserta didik untuk memahami materi. 2) 

kurangnya partisipasi belajar yang inovatif sehingga suasana pembelajaran 

menjadi pasif. Dari uraian latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan 

masalah dalam penilitian ini yaitu : 

1) Apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara sebelum dan sesudah 

treatment di kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT? 

2) Apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara sebelum dan sesudah 

treatment di kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran 

konvensional? 

3) Apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara sebelum dan sesudah 

treatment di kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dengan kelas kontrol yang tidak menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini untuk, 
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1) Menganalisis perbedaan hasil belajar antara sebelum dan sesudah 

treatment di kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT.  

2) Menganalisis perbedaan hasil belajar antara sebelum dan sesudah 

treatment di kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran 

konvensional. 

3) Menganalisis perbedaan hasil belajar antara sebelum dan sesudah 

treatment di kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dengan kelas kontrol yang tidak menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka 

diharapkan dalam penelitian ini mempunyai manfaat yaitu : 

1) Secara teoritis 

a) Dapat memperkaya keilmuan mengenai salah satu model 

pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together untuk 

meningkatkan hasil belajar. 

b) Dari hasil penilitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran 

tentang bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe –

Number Head Together (NHT) terhadap hasil belajar dalam 

pembelajaran IPS. 

2) Secara praktis 

a) Bagi guru : memberikan suatu gambaran untuk menciptakan suatu 

pembelajaran yang inovatif melalui model pembelajaran kooperatif 

tipe Number Head Together 

b) Bagi peserta didik : memberikan semangat belajar sehingga peserta 

didik dapat memehami materi dengan cepat. 

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 
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Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang, latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

Bab II Kajian Pustaka. Bab ini memaparkan mengenai rujukan-rujukan 

teori para ahli yang dijadikan sebagai landasan dan hasil penelitian sebelumnya 

untuk mengembangkan konseptual permasalahan dan hal-hal yang dikajidalam 

penelitian ini. 

Bab III Metode Penelitian. Bab ini terbagi kedalam beberapa sub bab yakni: 

desain penelitian, lokasi penelitian dan partisipan, populasi dan sampel penelitian, 

definisi operasional, teknik pengumpulan data,instrumen penelitian, teknik 

pengolahan data, prosedur penelitian, analisis hasil Intrumen penelitian dan 

analisis data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memaparkan mengenai 

deskripsi gambaran kondisi sekolah, deskripsi pembelajaran, hasil penelitian dan 

pembahasan. 

Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi. Bab ini berisi mengenai 

keputusan dan hasil yang di dapatkan berdasarkan rumusan masalah, sebab akibat 

setelah melakukan penelitian dan rekomendasi penelitian. 

 

 

 


