
1 

 

Asep Noerdiansyah,2013 
UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA TENTANG KOPERASI MELALUI MODEL COOPERATIVE 
LEARNING TIPE NHT (NUMBERED-HEAD-TOGETHER) DI SD 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Maju mundurnya suatu bangsa ditandai oleh sumber daya manusia 

yang bermutu. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang bermutu, itu 

diperlukan suatu upaya melalui pendidikan. Sasaran pendidikan secara 

nasional ditetapkan dalam UU RI No.20 tahun 2003 dalam pasal 3. (2003:56) 

Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara 

yang demokratis, serta bertanggunmg jawab. 

 

Berdasarkan tujuan pendidikan nasional maka Sekolah Dasar sebagai 

lembaga pendidikan bertugas melaksanakan pendidikan agar dapat 

menghasilkan siswa yang mampu membangun bangsa di kemudian hari.  

Pelaksanaan pendidikan di Sekolah Dasar mengacu pada kurikulum yang 

berlaku di SD untuk tahun ajaran 2012/2013 adalah Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. Salah satu mata pelajaran yang harus 

dipelajari siswa di SD, yaitu mata pelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial). 

Sasaran pembelajaran IPS menurut KTSP (Depdiknas, 2006 : 376 ) adalah : 

1. Mengenal  konsep-konsep  yang  berkaitan dalam kehidupan 

masyarakat       dan lingkungannya. 

2. Memiliki  kemampuan  dasar  yang  berpikir  logis  dan  kritis serta  

rasa ingin  tahu,  inquiri,  memecahkan  masalah  dan  keterampilan  

dalam   kehidupan sosial. 

3. Memiliki  komitmen   dan  kesadaran   terhadap  nilai-nilai  sosial   

dan kemanusiaan. 

4. Memiliki  kemampuan  berkomunikasi, bekerjasama  dan  

berkompetisi  dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, 

nasional, dan global.    

 

Sasaran pembelajaran IPS menurut KTSP tersebut menunjukkan 

bahwa      dalam pembelajaran IPS harus diarahkan kepada konsep-konsep 
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yang berkaitan   dengan masyarakat dan lingkungan, kemampuan untuk 

memecahkan masalah kehidupan, memiliki nilai sosial dan kemanusiaan serta 

mampu berkomunikasi untuk dapat berkompetisi dalam masyarakat di tingkat 

lokal, nasional, dan global (internasional). Sehingga siswa yang mampu 

memecahkan  masalah kehidupan dan berkompetisi di tingkat lokal sampai 

internasional.  Oleh karena itu memerlukan upaya dari guru selaku pendidik 

agar peserta didiknya berkemampuan sesuai dengan tuntutan kurikulum agar 

dapat hidup layak dan berkompetisi di masyarakat di lingkungannya. 

Namun hasil pengamatan di kelas IV SD Negeri 2 Raksabaya 

Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis, dalam pembelajaran IPS  terdapat 

beberapa masalah yang dialami siswa,  di mana siswa mengalami kesulitan 

seperti kurangnya komunikasi dan kurangnya kerjasama di antara teman 

sekelas dalam  membahas suatu materi, apabila guru menugaskan siswa 

melakukan diskusi atau kerja kelompok. Sahingga proses pembelajaran yang 

dicapai kurang maksimal. Salah satu faktor penyebab tidak optimalnya 

pembelajaran tersebut, siswa cenderung menunjukkan prilaku-prilaku yang 

tidak mendukung pada keberhasilan pembelajaran. Kurangnya 

tanggungjawab siswa terhadap tugas yang diberikan guru menunjukkan pola 

pembelajaran yang selama ini diterapkan tidak sesuai dengan karakteristik  

siswa pada usia sekolah dasar.  Padahal diketahui bahwa pada masa ini anak 

berada pada taraf pengembangan mental kearah dewasa dengan melakukan 

kerjasama dengan teman-temannya. Oleh karena itu, sepantasnyalah guru 

dapat memahami pola pendekatan atau pendekatan apa yang benar-benar 

cocok sesuai dengan kondisi siswa yang sedang berinteraksi dalam proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan  kenyataan kondisi siswa  kelas IV di SD Negeri 2 

Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis tersebut, maka perlu 

adanya perbaikan pembelajaran. Salah satu alternatif yang  perlu dikaji 

tindak, yaitu model cooperative learning tipe NHT (Numbered-Head-

Together). Model cooperative learning tipe NHT (Numbered-Head-Together) 

merupakan salah satu bentuk pembelajaran kerjasama di antara siswa dalam 
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kelompok di mana setiap siswa mempunyai Indek nomor “(Ragam, 1982: 

45). Dengan demikian setiap siswa   dalam kelompok mempunyai nomor 

sendiri.  Adapun maksud ditandainya  dengan nomor di kepala,  agar guru 

dapat mengetahui siswa yang tidak aktif.    Hal ini dimaksudkan agar siswa 

yang tidak aktif  menjadi aktif atau  terampil berbicara. 

Salah satu materi yang harus dikuasai siswa di kelas IV adalah 

koperasi (Ragam, 2006: 46). Menurut Kurikulum 2006 (KTSP, 2006: 110) 

standar kompetensi mengenal sumber daya alam kegiatan ekonomi, dan 

kemajuan teknomolgi di lingkungan kabupaten / kota dan provinsi dan 

kompetensi dasar mengenal pentingnya koperasi dalam meningkatkan 

kesejahteraan  masyarakat.  Untuk  membahas materi koperasi maka 

diperlukan tipe model pembelajaran  yang tepat, yaitu “tipe model 

cooperative learning NHT (Numbered-Head-Together)”(Ragam, 1982: 45), 

karena memahami materi koperasi perlu dipecahkan bersama dalam suatu 

kelompok dan disetiap kelompok siswa diberi tanda dengan nomor di kepala. 

Hal ini membantu menandai siswa yang aktif dan tidak aktif. Siswa yang 

tidak aktif dibimbing agar dapat bekerjasama. Sehingga mereka dapat 

memahami materi yang telah disampaikan. 

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “ Upaya Menigkatkan Pemahaman Siswa tentang 

Koperasi melalui model pembelajaran Cooperative Learning NHT 

(Numbered-Head-Together)“ (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas 

IV SD Negeri 2 Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis). 

 

B. Identifikasi Dan Rumusan Masalah      

1. Identifikasi Masalah 

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan dan 

mengangkat propesi kependidikan seorang guru perlu untuk melaksanakan 

refleksi propesional, memilih  dan memutuskan tindakan positif dan 

konstruktif untuk kemajuan  propesi pendidikan tersebut sebagai guru 

kelas di Sekolah Dasar diharapkan mampu meningkatkan daya serap siswa 
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dalam setiap materi pelajaran sehingga siswa dapat berkembang potensi 

akademik secara optimal sesuai dengan kompetensi yang telah diterapkan.  

Namun pada kenyataannya guru sering dihadapkan pada permasalahan 

yang menyangkut proses pembelajaran yang menjadi factor utama dari 

rendahnya hasil belajar siswa.  Berdasarkan hasil identifikasi masalah 

dalam   mata  pelajaran   IPS   di  kelas  IV  SD Negeri  2 Raksabaya   

Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis   yang   menunjukan: 

a. Rendahnya kemampuan siswa dalam mata pelajaran IPS. Hal ini 

diketahui dari nilai rata-rata tes. 

b. Siswa kurang termotivasi dalam mata pelajaran IPS. 

c. Siswa kurang senang dengan mata pelajaran IPS.  

Dari beberapa masalah tersebut dapat diidentifikasi masalah yang 

penting dan  harus segera dipecahkan oleh peneliti sekaligus menunjukan 

pokok permasalahan rendahnya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran 

IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial). 

Berdasarkan hasil pengamatan dapat diketahui bahwa kemampuan 

siswa kelas IV  SD Negeri  2 Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten 

Ciamis, masih rendah terhadap materi pokok koperasi pada mata pelajaran  

IPS, sehingga peneliti perlu mengadakan perbaikan pembelajaran melalui 

tindakan kelas dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa 

terhadap materi pelajaran dan memperbaiki kualitas pembelajaran.  

 

2. Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang masalah serta hasil mengamati awal 

meneliti untuk menjembatani antara tuntutan kurikulum dengan kondisi 

objektif di lapangan saat ini, maka peneliti memandang bahwa yang 

menjadi prioritas masalah adalah perlunya mengelola pembelajaran 

dengan menggunakan model cooperative learning tipe NHT untuk 

mengefektifkan pelajaran IPS di kelas IV SD Negeri 2 Raksabaya dapat 

memenuhi standar yang ditetapkan KTSP, yaitu mampu mengoptimalkan 
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kadar waktu belajar efektif, mengembangkan keterampilan sosial dan 

pencapaian hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hal itu maka masalah yang menjadi prioritas adalah 

sebagaimana dinyatakan dalam rumusan umum peneliti: Bagaimana 

pembelajaran IPS tentang koperasi dengan penerapan cooperative learning 

tipe NHT (Numbered-Head-Together) di kelas IV SD Negeri 2 

Raksabaya? 

          Secara khusus rumusan masalah penelitian dapat dirinci sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana  bentuk perencanaan   pembelajaran IPS yang efektip untuk 

meningkatkan hasil belajar tentang koperasi tentang koperasi melalui 

model cooperative learning tipe NHT (Numbered-Head-Together) di 

kelas IV SD Negeri 2 Raksabaya ? 

2. Bagaimana  proses pelaksanakan    pembelajaran IPS yang efektip 

untuk meningkatkan hasil belajar tentang koperasi tentang koperasi 

melalui model cooperative learning tipe NHT (Numbered-Head-

Together) di kelas IV SD Negeri 2 Raksabaya ? 

3. Bagaimana peningkatan pemahaman siswa dalam pembelajaran IPS 

tentang koperasi melalui  model cooperative learning tipe NHT 

(Numbered-Head-Together)  di kelas IV SD Negeri 2 Raksabaya ? 

           

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian secara umum adalah  untuk memperoleh gambaran 

ojektif mengenai upaya guru dalam “ Meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS mengenai koperasi melalui cooperative learning tipe  NHT 

(Numbered-Head-Together) “ di kelas IV  Sekolah Dasar Negeri 2 

Raksabaya. 

Adapun tujuan secara khusus yang ingin dicapai dalam penelitian 

adalah  seperti di bawah ini: 

1. Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran IPS yang efektip untuk 

meningkatkan hasil belajar tentang koperasi tentang koperasi melalui 
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model cooperative learning tipe NHT (Numbered-Head-Together) di kelas 

IV SD Negeri 2 Raksabaya.   

2. Mendeskripsikan pelaksanaan   pembelajaran IPS yang efektip untuk 

meningkatkan hasil belajar tentang koperasi tentang koperasi melalui 

model cooperative learning tipe NHT (Numbered-Head-Together) di kelas 

IV SD Negeri 2 Raksabaya.  

3. Meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran IPS tentang 

koperasi melalui pendekatan cooperative learning tipe  NHT di kelas IV 

SD Negeri 2 Raksabaya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan dilaksanakannya kegiatan Penelitian Tindakan Kelas ini 

diharapkan dapat memberikan  manfaat, sebagai berikut : 

1. Manfaat  Secara Teori 

Menurut Nuril (1997: 34) manfaat secara teoritis dari kegiatan 

penelitian ini adalah “dapat mengembangkan ilmu pendidikan 

tentang penggunaan model cooperative learning tipe NHT 

(Numbered-Head-Together),  dalam upaya meningkatkan hasil 

belajar siswa, pada pembelajaran IPS mengenai koperasi di  Sekolah 

Dasar.” Tipe pembelajaran dapat dijadikan perbandingan dan 

pertimbangan bagi guru-guru lainnya yang akan menggunakan 

pendekatan cooperative learning pada tingkatan kelas dan mata 

pelajaran yang lainnya. 

2. Manfaat Praktis  

Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah memberikan 

wawasan pengetahuan  dan pengalaman secara langsung kepada guru kelas 

untuk memecahkan  permasalahan pembelajaran secara terencana dan 

sistematis yang terkait dengan pembelajaran  IPS mengenai koperasi 

melalui cooperative learning tipe NHT (Numbered-Head-Together) di 

Sekolah Dasar di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 2 Raksabaya . 

a. Bagi Guru 

Memberikan solusi alternatif pemilihan pendekatan pembelajaran IPS yang 

dapat mengembangkan kualitas pembelajaran ke arah yang lebih baik. 
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b. Bagi Siswa 

Dapat meningkatkan kualitas belajar menjadi lebih aktif sehingga hasil 

belajar menjadi lebih optimal 

c. Manfaat Lembaga PGSD 

Mamfaat secara kelembagaan dari penelitian ini adalah 

mengembangkan fungsi  kelembagaan  PGSD sebagai lembaga 

pendidikan dan sebagai lembaga penelitian pendidikan dan pengajaran, 

dalam mewujudkan pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

BAB I     PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Struktur 

Organisasi Skripsi 

BAB II   KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN 

DAN HIPOTESIS  PENELITIAN 

Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar, Model Cooperative Learning 

Tipe NHT, Langkah-Langkah Penggunaan Model Cooperative 

Learning Tipe NHT, Teori Pemahaman, Langkah-Langkah 

Pelaksanaan Pembelajaran, Materi Pembelajaran koperasi, Media 

Pembelajaran, Kerangka Berpikir, Anggapan Dasar, Hipotesis 

Tindakan 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian, Subjek dan Lokasi Penelitian, Variabel 

Penelitian, Prosedur  Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknis 

Pengolahan dan Analisis Data, Kriteria Keberhasilan  

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

BAB V    KESIMPULAN DAN SARAN 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 


