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I. PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat saat ini, sehingga 

sekolah dituntut mampu untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang dapat 

mengurangi rendahnya angka ketuntasan belajar. Proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode ceramah yang sering diterapkan guru membuat siswa 

menjadi bosan, jenuh bahkan siswa menjadi pasif (Slameto, 2010:65). Dalam 

penyampaian materi dengan menggunakan metode ceramah, siswa hanya duduk, 

mencatat, dan mendengarkan apa yang disampaikan guru.  

 

Keberhasilan dalam proses belajar mengajar dipengaruhi oleh kemampuan guru 

dalam menggunakan strategi, metode dan teknik belajar serta kurang variatifnya 

guru dalam menggunakan metode-metode pembelajaran tersebut yang sesuai 

dengan materi yang akan disampaikan oleh guru ketika proses belajar mengajar 

berlangsung (Zainal Aqib, 2013:66).  

 

Proses pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah merupakan metode 

yang paling banyak dipergunakan guru dalam kegiatan pembelajaran walaupun 

metode ceramah memiliki banyak kelemahan (Oemar Hamalik, 1992: 36). 
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Melihat cara siswa belajar tersebut ada sebuah pepatah dari china, dalam 

http://kalimatcerdas.blogspot.com/2010/01/pepatah-china.html (02 April 2013) 

menyebutkan bahwa: 

”Saya mendengar dan saya lupa, saya melihat dan saya ingat, saya 

berbuat dan saya mengerti”. 

 

Pepatah tersebut dapat diartikan jika saya belajar dengan cara mendengarkan, 

maka saya akan cepat lupa, jika saya belajar dengan cara banyak melihat, maka 

saya akan lama ingat, jika saya belajar dengan cara berbuat, maka saya akan 

menjadi mengerti.  

 

Salah satu alternatif agar siswa dapat terlibat dalam pembelajaran pada mata 

pelajaran IPS, guru perlu menerapkan suatu model pembelajaran yang melibatkan 

siswa secara optimal. Salah satu model tersebut adalah cooperative learning.  

 

Artz dan Newman (1990) menyatakan bahwa : 

“Model Cooperatif  Learning lebih menitikberatkan pada proses kelompok 

kecil pembelajaran/siswa yang bekerja sama dalam satu tim untuk 

mengatasi suatu masalah, menyelesaikan sebuah tugas, atau mencapai 

/satu tujuan bersama kelompok. Proses belajar dalam kelompok akan 

membantu siswa menemukan dan membangun secara langsung 

pemahaman mereka tentang materi pelajaran yang tidak dapat ditemui 

pada metode konvensional” (Miftahul Huda, 2013: 32). 

 

Hal ini sesuai dengan pendapat Roger, dkk. (1992) yang menyatakan bahwa 

pembelajaran kooperatif merupakan suatu aktivitas pembelajaran kelompok yang 

diorganisir oleh satu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada 

perubahan informasi secara sosial di antara kelompok-kelompok pembelajar yang 

di dalamnya setiap pembelajar bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri 

dan didorong untuk meningkatkan pembelajaran anggota-anggota lainnya 

(Miftahul Huda, 2013: 29). 

http://kalimatcerdas.blogspot.com/2010/01/pepatah-china.html%20(02
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Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan model 

Cooperatif Learning ini, yaitu siswa diberi kebebasan untuk terlibat secara aktif 

dalam kelompok, memberikan hasil belajar yang lebih baik serta dapat 

mengembangkan kemampuan siswa. Salah satu tipe cooperative learning yang 

dapat diterapkan pada mata pelajaran IPS yaitu cooperative Learning tipe 

structured numbered heads (Miftahul Huda, 2013:139). 

 

SNH adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam pembagian tugas 

kelompok (Zainal Aqib, 2013:20). Dalam proses pembelajaran model SNH, 

pemecahan masalah dilakukan melalui diskusi dan siswa diberikan tanggung 

jawabnya masing-masing dalam pemecahan masalah (Miftahul Huda, 2013: 139). 

Model SNH merupakan pembelajaran yang melibatkan peran siswa secara aktif 

dalam kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran dengan menggunakan model 

kooperatif tipe SNH diduga dapat meningkatkan pemahaman siswa pada materi 

IPS, walaupun setiap siswa memiliki tugasnya masing-masing. Hal ini berarti 

siswa akan mendapatkan informasi dan pengetahuan yang baik, sehingga 

kemampuan kognitif yang dicapai siswa dapat meningkat saat pembelajaran 

karena kegiatan belajar mengajar dikelas sangat berpengaruh pada kemampuan 

berpikir yang dicapai siswa. Akan tetapi model Cooperative Learning tipe 

Structured Numbered Heads ini masih tergolong baru karena masih banyak 

sekolah yang belum mengetahui model ini dikarenakan ketidaktahuan pihak 

sekolah tentang model Cooperative Learning tipe Structured Numbered Heads 

salah satunya yaitu SMP Gajah Mada B.Lampung. Penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe SNH dapat menjadi solusi dalam pembelajaran yang 

dapat berpengaruh pada kemampuan kognitif siswa di kelas.  
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Berdasarkan latar belakang tersebut dilakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Model Cooperative Learning Tipe Structured Numbered Heads (SNH)  Terhadap 

Kemampuan Kognitif Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Kelas VIII SMP Gajah 

Mada Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014”. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah : 

Apakah ada pengaruh dari model cooperative learning tipe stuctured numbered 

heads terhadap peningkatan kemampuan kognitif siswa pada mata pelajaran IPS 

kelas VIII semester ganjil SMP Gajah Mada Bandar Lampung? 

 

Tujuan, Kegunaan, dan Ruang Lingkup 

 

I.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

Pengaruh model cooperative learning tipe stuctured numbered heads terhadap 

Kemampuan kognitif siswa pada mata pelajaran IPS kelas VIII semester ganjil 

SMP Gajah Mada Bandar Lampung. 

 

I.3.2 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada peneliti maupun pada 

pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah 

yakni: 
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Kegunaan Praktis. 

1. Bagi Guru : Memberikan masukan atau informasi tentang model dan metode  

mengajar yang dapat diterapkan di dalam kelas.. 

2. Bagi Siswa : Dapat meningkatkan penguasaan materi, peran dan tanggung 

jawab siswa dalam proses belajar di kelas pada mata pelajaran IPS. 

 

Kegunaan Teoritis 

Bagi penulis : Dapat memberikan pengetahuan kepada penulis tentang 

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe structured numbered 

heads pada mata pelajaran IPS. 

 

I.3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Objek Penelitian : Kelas VIII SMP Gajah Mada Bandar Lampung 

Subjek Penelitian : Siswa Kelas VIII C SMP Gajah Mada Bandar Lampung 

Tempat Penelitian : SMP Gajah Mada Bandar Lampung 

Waktu Penelitian : Mei 2013 sampai penelitian selesai. 

Temporal  : Tahun Pelajaran 2013/2014 

Bidang Ilmu  : Pendidikan 
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