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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu aspek kehidupan yang sangat mendasar bagi 

pembangunan bangsa dan negara. Dalam penyelenggaraan pendidikan di 

sekolah yang melibatkan guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta 

didik, diwujudkan dengan adanya interaksi proses pembelajaran. Dalam 

konteks ini, guru dengan sadar merencanakan kegiatan pembelajaran secara 

sistematis dan berpedoman pada seperangkat aturan dan rencana tentang 

pendidikan yang dikemas dalam bentuk kurikulum. 

 

Kurikulum secara berkelanjutan disempurnakan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan dan berorientasi pada kemajuan sistem pendidikan nasional, 

tampaknya belum dapat direalisasikan secara maksimal. Salah satu masalah 

yang dihadapi dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah lemahnya proses 

pembelajaran. 

 

Mutu pembelajaran bidang studi IPA sangat ditentukan oleh bagaimana cara 

guru mengelola pembelajaran IPA itu sendiri. Beranjak dari sini, maka dapat 

dirumuskan bahwa mutu pembelajaran IPA di sekolah dasar sangat 

menentukan mutu siswa SD itu dalam penguasaan mata pelajaran IPA, dan 

pengembangan serta pemanfaatannya di kemudian hari. 
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Mata pelajaran IPA berguna untuk pengembangan pengetahuan keterampilan 

dan sikap ilmiah pada siswa serta memupuk rasa mencintai dan menghargai 

pencipta-Nya. Pembelajaran IPA menurut hakikatnya adalah untuk  

menciptakan interaksi antara siswa dengan alam dan persoalannnya sebagai 

objek kajian IPA. Melihat hakikat yang demikian itu, maka pendekatan dalam 

belajar yang tepat adalah pendekatan keterampilan proses. 

Pendekatan keterampilan proses dalam IPA berinteraksi pada keterampilan 

proses Sains. Proses sains mencakup serangkaian langkah logis seperti 

mengadakan observasi, mengidentifikasi masalah, merumuskan hipotesa, 

melakukan eksperimen, membuat kesimpulan dan menguji kesimpulan. Untuk 

itu keterampilan pembelajaran harus di kembangkan dalam pembelajaran IPA 

di SD. 

Siswa SD tergolong pada tingkat operasi konkret dalam pengembangan 

intelektualnya, untuk itu dalam pembelajaran perlu menggunakan benda-

benda atau permasalahan-permasalahan yang konkret pula. Jadi pembelajaran 

IPA-SD yang paling tepat adalah untuk dikembangkan keterampilan proses 

sains dan dihadapkan langsung dengan obyek/persoalan alam untuk 

berinteraksi dengannya. 

Alam sekitar SD di desa Kresnowidodo menyediakan berlimpah obyek dan 

persoalan alam yang dapat digali dan dipergunakan sebagai bahan kajian IPA. 

Perwakilan, rawa-rawa, hutan, pegunungan, sungai, dan sebagainya sangat 

dominan mewarnai ala pedesaan. Dari berbagai jenis lingkungan ini dapat 

digali ratusan bahkan ribuan masalah untuk belajar IPA SD. Topik bentuk-
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bentuk benda, sifat-sifat benda sampai dengan adaptasi makhluk hidup 

terhadap lingkungan hidupnya, dapat dipelajari melalui alam sekitar di 

pedesaan tersebut. Alam sekitar ini sepenuhnya dipakai sebagai obyek/sumber 

belajar IPA-SD. Walaupun perlu ditambah buku dan hasil-hasil penelitian 

modern.  

 

Dibandingkan dengan SD-SD di perkotaan pada umumnya, salah satu 

perbedaan dalam belajar, adalah lebih mudahnya menemukan obyek-obyek 

kajian di daerah pedesaan. Namun demikian, hal ini sangat ditentukan oleh 

kemauan dan kemampuan guru. Melalui pembinaan dengan dikenalkannya 

pada beberapa teknik laboratorium diharapkan mereka menggali, meniru dan 

menggunakan alam sekitar tersebut secara lebih baik. Misalnya dilakukan 

dengan membuat alat-alat peraga sederhana dengan memanfaatkan 

bahan/benda yang ada di sekitarnya. 

Harapan bahwa pembelajaran IPA-SD di daerah pedesaan dapat berlangsung 

secara lebih baik dibandingkan dengan di perkotaan (lebih kelihatan interaksi 

antara siswa dengan alam), ternyata masih jauh dari kenyataan; walaupun 

dipedesaan alam sekitar dapat digali sebagai sumber belajar. Kendala yang 

terjadi pada SD Negeri 2 Kresnowidodo diantaranya adalah kualifikasi guru 

IPA yang belum ada, pemahaman guru  mengenai IPA dan model 

pembelajarannya belum memadai, persepsi siswa yang salah terhadap IPA, 

kurangnya fasilitas pendukung. 
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SD Negeri 2 Kresnowidodo terletak  di desa Kresnowidodo yang kondisi 

geografisnya sangat jauh dari keramaian. Selain itu kondisi ruangan belajar 

yang kurang memadai ditambah dengan kurang kreatifnya guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran termasuk juga keadaan ekonomi 

masyarakat yang rata-rata di bawah garis kemiskinan dan tingkat pendidikan 

orang tua siswa yang masih rendah sangat berpengaruh terhadap proses 

pembelajaran siswa. 

 

Berdasarkan pengalaman penulis di lapangan, kegagalan dalam belajar rata-

rata dihadapi oleh sejumlah siswa yang tidak memiliki dorongan belajar. 

Rendahnya hasil belajar IPA khususnya pada SDN 2 Kresnowidodo 

menunjukkan bahwa mata pelajaran IPA kurang diminati dan dipakai. 

Keberhasilan proses pembelajaran dapat di lihat dari prestasi belajar yang 

diperoleh siswa. Prestasi belajar yang baik dapat dicapai melalui metode 

mengajar yang digunakan, motivasi, aktivitas dan perhatian siswa yang tinggi. 

Tabel 1.1 Hasil Belajar Siswa Kelas III SDN 2 Kresnowidodo pada Mata 

Pelajaran IPA Semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014 

 

No 
Tingkat Pengelolaan 

Pembelajaran 
Jumlah Siswa Persentase 

1 85-100 3 16,66 % 

2 70-84 1 5,56 % 

3 60-69 2 11,11 % 

4 <60 12 66,67 % 

Jumlah 18 100  % 

Sumber: Data Nilai IPA Kelas III SDN 2 Kresno Widodo Semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014 

 



5 
 

Pembelajaran yang dilakukan belum terlaksana dengan baik, di lihat dari hasil 

belajar yang diperoleh belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

Dari 18 siswa KKM (60), sebanyak 6 (33,33) siswa yang tuntas, sedangkan 12 

(66,67) siswa belum tuntas. Kemudian proses pembelajaran di SD Negeri 2 

Kresnowidodo kurang meningkatkan kreativitas siswa. Masih banyak tenaga 

pendidik yang menggunakan metode konvensional secara monoton dalam 

kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga suasana belajar terkesan kaku dan 

didominasi oleh sang guru. 

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh banyak guru saat ini cenderung pada 

pencapaian target materi kurikulum, lebih mementingkan pada penghafalan 

konsep bukan pada pemahaman. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas yang selalu didominasi oleh guru. Dalam 

penyampaian materi, biasanya guru menggunakan metode ceramah, dimana 

siswa hanya duduk, mencatat, dan mendengarkan apa yang disampaikannya 

dan sedikit peluang bagi siswa untuk bertanya. Dengan demikian, suasana 

pembelajaran menjadi tidak kondusif sehingga siswa menjadi pasif. 

 

Upaya peningkatan aktivitas belajar siswa tidak terlepas dari berbagai faktor 

yang mempengaruhinya. Dalam hal ini, diperlukan guru kreatif yang dapat 

membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan disukai oleh peserta didik. 

Suasana kelas perlu direncanakan dan dibangun sedemikian rupa dengan 

menggunakan model pembelajaran yang tepat agar siswa dapat memperoleh 

kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain sehingga pada gilirannya dapat 

diperoleh prestasi belajar yang optimal. 
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Proses pembelajaran dalam Kurikulum 2013 menuntut adanya partisipasi aktif 

dan kreatif dari seluruh siswa. Jadi, kegiatan belajar berpusat pada siswa, guru 

sebagai motivator dan fasilitator di dalamnya agar suasana kelas lebih hidup. 

 

Pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) merupakan model 

pembelajaran yang mengutamakan kerjasama siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Pembelajaran kooperatif dicirikan oleh struktur tugas, tujuan, 

dan penghargaan kooperatif. Siswa yang belajar dalam kondisi pembelajaran 

kooperatif didorong dan atau dikehendaki untuk bekerjasama pada suatu tugas 

bersama, dan mereka harus mengkoordinasikan usahanya untuk 

menyelesaikan tugasnya.  

 

Model pembelajaran NHT (Numbered Heads Together) diharapkan dapat 

menumbuhkan aktivitas kreativitas dan meningkatkan prestasi belajar dan 

pada gilirannya akan membawa pengaruh yang positif yaitu meningkatkan 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Selain itu, anak-anak juga 

lebih cepat menyerap ide IPA melalui aktivitasnya. Karena pembelajaran 

kooperatif terutama teknik NHT (Numbered Heads Together) dianggap cocok 

diterapkan dalam pendidikan di Indonesia karena sesuai dengan budaya 

bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai gotong royong. Hal ini 

mendorong penulis untuk penelitian tentang “Penggunaan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together untuk Peningkatan 

Aktivitas dan Prestasi Belajar IPA pada Siswa Kelas IV SD Negeri 2 

Kresnowidodo Kecamatan Tegineneng”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas perlu di identifikasi permasalahan yang 

ada, yaitu sebagai berikut : 

1. Aktivitas belajar IPA siswa yang cendrung rendah, karena IPA yang 

dipelajari siswa sulit dipahami. 

2. Prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA masih banyak yang belum 

mencapai KKM yaitu 66,67 

3. Kurangnya perhatian guru menyesuaikan masa perkembangan anak 

dengan model mengajar. 

4. Belum digunakannya model pembelajaran Cooperative Learning tipe 

Numbered Heads Together. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah :  

1. Apakah terdapat peningkatan aktivitas belajar siswa setelah belajar 

menggunakan model Cooperative Learning tipe Numbered Heads 

Together pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas IV SD Negeri 

2 Kresnowidodo Kecamatan Tegineneng ? 

2. Apakah terdapat peningkatan prestasi belajar siswa setelah belajar 

menggunakan model Cooperative Learning tipe Numbered Heads 

Together pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas IV SD Negeri 

2 Kresnowidodo Kecamatan Tegineneng ? 
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D. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan : 

1. Peningkatan aktivitas belajar siswa SD Negeri 2 Kresnowidodo 

Kecamatan Tegineneng, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Melalui 

model Cooperative Learning tipe Numbered Heads Together. 

2. Peningkatan prestasi belajar siswa SD Negeri 2 Kresnowidodo Kecamatan 

Tegineneng, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Melalui model 

Cooperative Learning tipe Numbered Heads Together. 

 

E. Manfaat penelitian 

 

Adapaun hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi : 

1. Bagi siswa,  

a. Berguna untuk memperoleh kemudahan dalam mempelajari mata 

pelajaran IPA. 

b. Siswa lebih termotivasi untuk belajar IPA dan mengingkatkan 

pemahaman IPA yang bersifat abstak. 

 

2. Bagi guru  

a. Melalui model Cooperative Learning tipe Numbered Heads Together 

dapat membantu guru dalam mengelola proses pembelajaran. 
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b. Melalui model Cooperative Learning tipe Numbered Heads Together 

dapat memperoleh gambaran nyata tentang proses dan hasil 

pembelajaran siswa 

3. Bagi sekolah  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi dan 

referensi bagi pihak-pihak lain dalam rangka meningkatkan aktivitas 

dan prestasi belajar siswa. 

b. Dapat memberikan nilai tambah (value added) yang positif bagi 

sekolah karena setelah menggunakan model  pembelajaran 

Cooperative Learning tipe Numbered Heads Together aktivitas dan 

prestasi belajar siswa meningkat. 

4. Bagi Peneliti  

Sebagai pengalaman baru bagi peneliti dalam menggunakan suatu metode 

pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar 

siswa. 


