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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam kehidupan suatu bangsa karena 

melalui pendidikan akan terbentuk manusia yang terampil dan berkualitas dan 

untuk itulah bangsa Indonesia telah mengupayakan pembangunan pendidikan 

yang terarah dan terpadu sejalan dengan pembangunan di bidang lainnya 

berbagai upaya pembaharuan telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan nasional, baik pembaharuan yang menyangkut kurikulum maupun 

tentang peningkatan kualitas pendidikan, khususnya mata pelajaran. 

Di dalam kurikulum 2013 Siswa diharapkan mampu mengembangkan nalar di 

banding hafalan, Siswa di harapkan menjadi manusia mandiri dalam 

kurikulum 2013 ini, siswa di arahkan untuk mampu mengeksplor dirinya 

sendiri menuju arah perkembangan. Di samping itu Kurikulum 2013 menuntut 

guru untuk lebih bisa mengembangkan cara pembelajaran yang asyik dan 

menyenangkan. Proses ini mungkin tidak akan serta merta berubah dalam diri 

guru yang selama ini biasa”mencekoki”siswa dengan penjelasan-penjelasan 

gaya satu arah. Oleh karena itu guru harus bisa memposisikan diri sebagai 

pembimbing siswa bukan sang otoriter kelas, masalah bakat dan minat hanya 

siiswa sendiri yang bisa mengenali dirinya sendiri. 

Melihat isi dari Kurikulum 2013 SDN 3 Taman Sari belum melaksanakan 

kurikulum tersebut maka peneliti memilih model pembelajaran kooferatif 
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Number Head Together yang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan mengajar 

berdasarkan Kurikulum 2013 

Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan berdasarkan Nilai-

nilai pancasila wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur 

dan Moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan 

menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk prilaku dalam kehidupan 

sehari-hari para siswa sebagai individu,anggota masyarakat dan mahluk 

ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hakikat pendidikan kewarganeraan adalah 

merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang 

beragam dari segi agama,sosio-kultur, bahasa, usia, dan suku untuk menjadi 

warga Negara Indonesia yang cerdas,terampil dan berkarakter yang dilandasi 

oleh Pancasila dan UUD 1945. 

Secara umum tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut : 

Memberikan pengertian pengetahuan dan pemahaman tentang Pancasila yang 

benar dan sah. Meletakan dan membentuk pola pikir yang sesuai dengan 

Pancasila dan cirri khas serta watak ke-Indonesiaaan. 

Sejalan dengan itu Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar (SD) diarahkan pada 

ketercapaian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Sementara di sisi 

lain kita tahu bahwa PKn merupakan ilmu yang memiliki kecenderungan 

deduktif, aksiomatik,dan  abstrak (fakta, konsep, dan prinsip) Kriteria PKn 

inilah yang menyebabkan PKn menjadi suatu pelajaran yang sulit dan menjadi 

momok bagi siswa. Oleh sebab itu pembelajaran PKn khususnya di Sekolah 

Dasar membutuhkan perhatian yang sungguh-sungguh dari siswa, guru, dan 

instansi pendidikan yang terkait. Dalam hal ini perlu diciptakan suatu kondisi 
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belajar yang menyenangkan,sehingga proses pembelajaran PKn dapat menjadi 

kegiatan yang diminati siswa. 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyebutkan, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang 

berdemokrasi serta bertanggung jawab. (Depdiknas.2005 :36). 

 

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Proses belajar di 

sekolah khususnya Sekolah Dasar (SD) harus dapat memberikan peluang 

kepada anak untuk dapat mengembangkan kreativitas seperti: (1) berpikir, (2) 

bereksplorasi, (3) bereksperimen (4) mampu untuk bertanya, (5) berpendapat. 

Proses pembelajaran yang hanya terpusat pada guru dapat menimbulkan 

pembelajaran yang tidak bermakna, akibatnya siswa pasif tidak kreatif, kurang 

inisiatif, dan tidak termotivasi untuk belajar aktif. 

Berdasarkan observasi pada hari senin tgl 21 diperoleh data bahwa aktivitas 

dan hasil belajar mata pelajaran PKn masih rendah hal ini dapat dilihat pada 

table di bawah ini  

Tabel 1  Rerata Hasil Ulangan PKn  

No Kriteria Rentang Nilai Banyaknya 

Siswa 

Persentase 

(%) 

1 Baik  ≥65 8 38% 

2 Cukup 59-69 6 28,5% 

3 kurang ≤59 7        

33,3% 

  Jumlah  21 orang 100% 

 

Rendahnya aktivitas dan hasil belajar PKn disebabkan oleh beberapa faktor 

antara lain (1) suasana kelas kurang kondusif sehingga siswa kurang terlibat 
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dalam belajar (2) penyampaian materi oleh guru cenderung menggunakan 

metode ceramah dengan kurang melibatkan partisipasi siswa (3) kemampuan 

siswa menyelesaikan soal-soal PKn masih sangat rendah (4) sebagian siswa 

tidak berani bertanya dan menjawab pertanyaan guru. 

Untuk memperbaiki hal tersebut perlu disusun suatu pendekatan dalam 

pembelajaran yang lebih komprehensip dan dapat mengkaitkan materi teori 

dengan kenyataan yang ada di lingkungan sekitarnya. Atas dasar itulah 

peneliti mencoba menggunakan model pembelajaran kooperatif  NHT untuk 

keterlibatkan total semua siswa, yang sangat baik untuk meningkatkan 

tanggung jawab individu dalam kelompok. 

Menurut Suhermi (2004: 43) menyatakan bahwa “Numbered Head Together 

adalah pendekatan yang dikembangkan untuk melibatkan lebih banyak siswa 

dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek 

pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut”. 

Menurut Kagan (dalam Foster 2002: 11)”Numbered Head Together 

merupakan suatu tipe model pembelajaran kooperatif yang merupakan struktur 

sederhana dan terdiri atas empat tahap yang di gunakan untuk mereview fakta-

fakta dan informasi dasar yang berfungsi untuk mengatur interaksi siswa”. 
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Dari uraian di atas jelas bahwa pembelajaran PKn dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif NHT, sangat bermanfaat sehingga penulis 

tertarik dan    berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “ 

PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR PKN DENGAN 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN  KOOPERATIF NUMBER 

HEAD TOGETHER SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR NEGERI 3 

TAMAN SARI KECAMATAN GEDONGTATAAN KABUPATEN 

PESAWARAN TAHUN PELAJARAN 2014/2015”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dapat  

diidentifikasikan sebagai beriku: 

1. Aktivitas siswa kelas IV SD Negeri 3 Tamansari tahun pelajaran 

2014/2015  kurang terlibat aktif dalam mengikuti pelajaran PKn di kelas. 

2. Hasil  belajar siswa kelas IV SD Negeri 3 Tamansari selama semester 

pertama tahun pelajaran 2014/2015 ≤ 50% memenuhi KKM yaitu  65. 

3. Penyampaian materi oleh guru cenderung menggunakan metode ceramah 

dengan kurang melibatkan partisipasi siswa. 

C. Rumusan Masalah dan Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang penulis 

ajukan dalam Penelitian Tindakan Kelas adalah: rendahnya aktivitas dan hasil 

belajar siswa dalam mata pelajaran PKn di kelas IV  Sekolah Dasar Negeri 3 

Taman Sari. Atas dasar rumusan masalah tersebut, permasalahan yang 

diajukan adalah : 
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1. Bagaimanakah peningkatan aktivitas belajar siswa dengan penerapan 

pembelajaran kooperatif NHT, bagi siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 

3 Taman Sari Tahun Pelajaran 2014/2015. 

2. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa dengan penerapan 

pembelajaran kooperatif NHT, siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 3 

Taman Sari Tahun Pelajaran 2014/2015. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari alternatif pembelajaran PKn khususnya 

di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 3 Taman Sari, Kecamatan Gedongtataan, 

Kabupaten Pesawaran dan untuk mengatasi rendahnya aktivitas dan hasil 

belajar agar lebih efektif dan efisien. 

Secara rinci tujuan penelitian adalah: 

1. Meningkatkan  aktivitas belajar PKn di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 3 

Taman Sari Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran Tahun 

Pelajaran 2014/2015 melalui penerapan model pembelajaran kooperatif 

NHT. 

2. Meningkatkan  hasil belajar PKn di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 3 

Taman Sari, Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran Tahun 

Pelajaran 2014/2015 melalui penerapan model pembelajaran kooperatif 

NHT. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

1.1 Dapat memberikan pengalaman aktivitas belajar PKn di kelas IV 

Sekolah Dasar Negeri 3 Taman Sari Kecamatan Gedongtataan 

Kabupaten Pesawaran Tahun Pelajaran 2014/2015 melalui 

penerapan model pembelajaran kooperatif NHT. 

1.2 Dapat Meningkatkan  hasil belajar PKn di kelas IV Sekolah 

Dasar Negeri 3 Taman Sari, Kecamatan Gedongtataan 

Kabupaten Pesawaran Tahun Pelajaran 2014/2015 melalui 

penerapan model pembelajaran kooperatif NHT. 

2. Bagi Guru 

2.1 Memberikan masukan kepada guru tentang penerapan model 

pembelajaran Kooperatif NHT, terhadap peningkatan aktivitas 

dan hasil belajar siswa. 

2.2 Sebagai acuan guru dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan 

dan pembelajaran. 

3. Bagi Sekolah 

3.1 Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi 

peningkatan kualitas sekolah, juga dapat menambah kondusifnya 

hubungan antar guru karena mereka harus bekerja sama satu 

dengan yang lain. 

3.2 Memberikan masukan yang baik untuk mengadakan 

pembaharuan dalam rangka memajukan program sekolah. 
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4. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan model 

pembelajaran Kooperatif NHT, dalam meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa kelas IV SD Negeri 3 Taman Sari  Kecamatan Gedongtataan 

Kabupaten Pesawaran Tahun Pelajaran 2014/2015. 


