
 
 

 

 

 

 

 

  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu unsur yang sangat penting untuk menunjang 

kehidupan manusia guna mengembangkan dirinya agar menjadi manusia 

yang lebih baik. Melalui pendidikan manusia dapat mengembangkan dirinya 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa  serta dapat berpikir cerdas, 

logis, dan rasional. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Sistem Pendidikan 

Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 menyebutkan bahwa pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.  

Sementara itu UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa Pendidikan bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu upaya 
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untuk memperbaiki kualitas hidup manusia yang berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa. 

Menurut E.J. Poewer (dalam Wahyudin, 2007: 4.20) pendidikan bertujuan 

mentransmisikan kebudayaan untuk menjamin solidaritas sosial dan 

kesejahteraan umum.  

Selain itu, pendidikan merupakan suatu pilar penting dari suatu bangsa, 

karena menentukan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu untuk 

meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas harus diimbangi dengan 

pendidikan yang berkualitas pula. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya 

menekankan pada aspek pengetahuan saja, namun harus bersifat holistik atau 

menyeluruh dan mampu menanamkan nilai-nilai, sikap, dan keterampilan 

pada siswa. Hal tersebut sesuai dengan yang diharapkan pada pembelajaran 

IPS. Menurut Wahab (2011: 1.10) bahwa pengembangan Sumber Daya 

Manusia (SDM), harus sesuai dengan pengembangan nilai-nilai yang 

dimaksud pembelajaran IPS. Nilai-nilai tersebut, meliputi nilai edukatif, nilai 

praktis, nilai teoritis, dan nilai ketuhanan. Pendidikan IPS terdiri dari dua kata 

yaitu Pendidikan dan IPS, pendidikan merupakan suatu perbuatan yang di 

sengaja untuk menjadikan manusia memiliki kualitas yang lebih baik. Dari 

tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti.  

Permendiknas No 22. Tahun 2006 tujuan IPS adalah: 1) mengenal 

konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan, 

2) memililki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis rasa ingin 

tahu, inquiri, memecahkan masalah dan keterampilan dalam kehidupan 

sosial, 3) memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai sosial dan 

kemanusiaan, 4) memiliki kemampuan berkomunikasi, berkerjasama, 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk ditingkat lokal, nasional 

dan global (Depdiknas, 2006 : 575).  
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 Menurut Ischak (2011: 3.48) pengajaran IPS  mengaitkan unsur 

peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, nilai, sikap, dan keterampilan yang 

harus terlihat dalam kegiatan belajar mengajar yang dikelola guru IPS 

tersebut. Melalui pembelajaran IPS siswa mendapat pengetahuan yang 

berkaitan dengan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. 

Sebagaimana Wahab (2011: 1.9) pembelajaran IPS melatih keterampilan para 

siswa baik keterampilan fisik maupun kemampuan berpikirnya dalam 

mengkaji dan mencari pemecahan dari masalah sosial yang dialaminya. 

Selain itu pembelajaran IPS menjadikan siswa bagian dari masyarakat yang 

memiliki sikap disipin dan dapat bekerjasama. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di 

SD Negeri 05 Metro Barat pada bulan Desember 2014, ditemukan bahwa 

proses  belajar mengajar sudah berjalan dengan baik namun terdapat beberapa 

kekurangan yaitu penyampaian materi ajar masih terpaku pada buku yang 

digunakan (text book). Selain itu, sebagian siswa kurang berpartisipasi aktif  

hal ini ditunjukan dengan adanya siswa yang masih malu-malu, takut, dan 

ragu dalam bertanya dan hanya sedikit siswa yang menjawab pertanyaan dari 

guru. Guru masih mendominasi kegiatan pembelajaran di kelas (teacher 

centered), sehingga pembelajaran yang dilaksanakan belum menampakkan 

adanya hasil yang optimal. Sejalan dengan hal tersebut, dari hasil wawancara 

dengan guru kelas diketahui terdapat beberapa kekurangan dalam proses 

pembelajaran, salah satunya adalah belum tercapainya Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) terutama pada pembelajaran IPS. KKM yang ditentukan 

pada pembelajaran IPS di SD Negeri 05 Metro Barat adalah 65,  dengan 
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jumlah siswa 23 orang dan hanya 8 orang siswa atau 34,78% yang telah 

mencapai KKM dan sebanyak  15 orang siswa atau 65,22% belum mencapai 

KKM.  

Mencermati berbagai permasalahan di atas, maka perlu diadakan 

perbaikan dalam proses pembelajaran agar dapat meningkatkan keaktifan 

sehingga hasil belajar siswa di kelas IV SD Negeri 05 Metro Barat 

meningkat. Salah satu cara untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif 

adalah dengan menerapkan model pembelajaran yang sesuai. Salah satu 

model pembelajaran yang diyakini mampu mengatasi permasalahan tersebut 

adalah model Cooperative Learning tipe Numbered Head Together (NHT), 

karena model Cooperative Learning tipe NHT dapat menumbuhkan cara 

berpikir kritis, dan memungkinkan siswa belajar secara aktif.  

Tujuan yang diperoleh dengan mengunakan model Cooperative Learning 

tipe NHT menurut Huda (2014: 203) adalah memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk  saling  berbagi gagasan dan mempertimbangkan jawaban yang 

paling tepat. Selain itu untuk meningkatkan kerja sama siswa, NHT juga 

dapat diterapkan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan kelas.  

Berkaitan dengan uraian di atas maka peneliti merasa perlu untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS melalui penelitian tindakan kelas 

yang berjudul: Penerapan Model Cooperative Learning tipe NHT  untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV SD Negeri 05 Metro Barat. 
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B. Identifikasi Masalah 

      Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi 

permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut. 

1. Penyampaian materi ajar masih terpaku pada buku pelajaran yang 

digunakan (text book).   

2. Guru masih mendominasi pembelajaran sebagai sumber utama (teacher 

centered). 

3. Pada pembelajaran siswa kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajar, 

sebagian siswa masih malu-malu, takut, dan ragu dalam bertanya, dan 

hanya sedikit siswa yang menjawab pertanyaan dari guru. 

4. Rendahnya hasil belajar kelas IV  SD Negeri 05 Metro Barat, ditunjukan  

pada pembelajaran IPS bahwa dari 23 orang siswa, hanya 8 orang siswa 

atau 34,78% yang telah mencapai KKM yaitu 65 dan sebanyak  15 orang 

siswa atau 65,22% belum mencapai KKM. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka diperoleh rumusan masalah 

sebagai berikut: “Bagaimanakah meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 

IV SD Negeri 05 Metro Barat dengan menerapkan model Cooperative 

Learning tipe NHT?” 

 

D. Tujuan Penelitian  

      Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan penelitian adalah meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD 
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Negeri 05 Metro Barat dengan menerapkan model Cooperative Learning tipe 

NHT. 

 

E. Manfaat  Penelitian 

      Adapun hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi: 

1. Siswa 

Meningkatkan pemahaman pembelajaran IPS dengan menerapkan model 

Cooperative Learning tipe NHT pada kelas IV SD Negeri 05 Metro 

Barat, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. 

2.   Guru 

Memperbaiki kualitas proses pembelajaran maupun hasil belajar siswa. 

Selain itu dengan penelitian ini dapat meningkatkan kinerja dan 

profesionalisme guru dengan menerapkan model Cooperative Learning 

tipe NHT. 

3.  Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sesuatu yang berguna dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan. 

4. Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan 

pengetahuan dan wawasan dalam menggunakan model pembelajaran 

melalui penelitian tindakan kelas. 


