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I. PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara 

(Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003). 

 

Pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Proses 

pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. 

Pembangunan diarahkan dan bertujuan untuk mengembangkan atau 

meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, baik pada sektor 

ekonomi maupun di sektor pendidikan. Pendidikan memegang peran yang 

sangat penting dalam proses pembentukan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Peningkatan kualitas SDM merupakan suatu keharusan bagi 

bangsa Indonesia untuk menghadapi persaingan global. Sebagaimana 

diketahui, pada era globalisasi menuntut kesiapan suatu negara untuk saling 

bersaing secara bebas. Oleh karena itu, sudah semestinya pembangunan di 

sektor pendidikan menjadi prioritas utama yang harus dilakukan oleh 

pemerintah. 
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Berdasarkan hal tersebut, pemerintah harus terus berupaya mewujudkan 

kualitas pendidikan melalui perubahan kurikulum yang dapat menggali 

potensi peserta didik serta menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang 

siap menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari proses kegiatan belajar 

mengajar yang mengarah pada proses pencapaian tujuan pembelajaran. 

Mengajar tidak hanya memberikan informasi dari guru kepada siswa. Banyak 

kegiatan maupun tindakan yang harus dilakukan oleh guru dalam mengajar,  

terutama bila menginginkan hasil belajar siswa baik. 

 

Kurikulum yang saat ini diterapkan di SMP Negeri 4 Way Tuba menghendaki 

bahwa suatu pembelajaran pada dasarnya tidak hanya mempelajari tentang 

konsep, teori, dan fakta tetapi juga aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. 

Materi pembelajaran tidak hanya tersusun atas hal-hal sederhana yang bersifat 

hafalan dan pemahaman, tetapi juga tersusun atas materi yang kompleks yang 

memerlukan analisis, aplikasi, dan sintesis. Untuk itu guru harus bijaksana 

dalam menetukan suatu model yang sesuai sehingga dapat menciptakan 

situasi dan kondisi kelas yang kondusif agar proses belajar dapat berlangsung 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Namun, hal tersebut bertolak belakang 

dengan fakta di lapangan. 

 

Sistem pendidikan saat ini menuntut siswa untuk bersikap aktif, kreatif, dan 

inovatif dalam menanggapi setiap pelajaran yang diajarkan. Sehingga guru 

dituntut tidak hanya sekedar menerangkan hal-hal yang terdapat dalam buku, 

namun memahami, mendorong, memberi inspirasi serta membimbing siswa 

agar lebih semangat dalam usaha mencapai tujuan yang ingin dicapai. Salah 
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satunya dengan memahami motivasi berprestasi siswa, guru dapat membantu 

siswa memperlancar proses pembelajaran yang dilakukan dan memperkecil 

peluang kesulitan yang dihadapi siswa sehingga siswa dapat meningkatkan 

prestasinya di sekolah. 

 

Zubaedi (2012: 288) mendefinisikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai 

mata pelajaran di sekolah yang didesain atas dasar fenomena, masalah dan 

realitas sosial dengan pendekatan interdisipliner yang melibatkan berbagai 

cabang ilmu-ilmu dan humaniora seperti kewarganegaraan, sejarah, geografi, 

ekonomi, sosiologi, antropologi, pendidikan. Hal ini berarti bahwa IPS 

Terpadu mempelajari masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat 

sehingga harus memadukan berbagai cabang ilmu pengetahuan. 

 

Tujuan utama ilmu pengetahuan sosial ialah untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, 

memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang 

terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik 

yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Tujuan 

tersebut dapat dicapai manakala program-program pelajaran IPS di sekolah 

diorganisasikan secara baik.  

 

Hasil observasi  yang dilakukan pada bulan Oktober 2014 dan dokumentasi 

hasil mid semester ganjil pada mata pelajaran IPS Terpadu di SMP Negeri 4 

Way Tuba kelas VIII Tahun Pelajaran 2014/2015 dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Hasil MID Semester Ganjil pada mata pelajaran IPS Terpadu 

di SMP Negeri 4 Way Tuba kelas VIII Tahun Pelajaran 2014/2015. 

No Kelas 
Nilai Jumlah 

Siswa 
Keterangan 

< 70 ≥ 70 

1 

2 

3 

4 

5 

VIII A 

VIII B 

VIII C 

VIII D 

VIII E 

8 

11 

15 

12 

12 

22 

18 

13 

15 

17 

30 

29 

28 

17 

19 

KKM yang 

ditetapkan oleh 

sekolah adalah 

70 

Jumlah Siswa 

Persentase (%) 

58 

40,55 

85 

59,44 

143  

Sumber : Guru mata pelajaran IPS Terpadu SMP Negeri 4 Way Tuba  

 

 

Bedasarkan data diatas terlihat bahwa hasil belajar mata pelajaran IPS 

Terpadu belum optimal dengan KKM yang ditetapkan sekolah adalah sebesar 

70. Ini terlihat dari jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥70 atau yang 

memenuhi kriteria ketuntasan minimal hanya 85 siswa atau 59,44%, 

sedangkan yang memperoleh nilai <70 adalah 58 siswa atau 40,55%. Hal ini 

senada dengan pendapat  Suryosubroto (2009: 47) yang mengemukakan 

penguasaan minimal bahan pelajaran baik secara perorangan atau kelompok 

adalah 75%.  

Ketidakoptimalan hasil belajar IPS Terpadu dapat terjadi karena beberapa 

guru belum menerapkan model pembelajaran yang dapat menggali serta 

mengembangkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar 

mengajar. Proses belajar mengajar masih berpusat pada guru (teacher 

centered) di mana penyampaian materi lebih banyak didominasi oleh guru. 

Guru memegang kendali aktif, sementara siswa bersikap pasif sehingga 

proses pembelajaran kurang melibatkan peran siswa baik secara fisik maupun 
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mental. Proses pembelajaran yang demikian membuat sebagian besar siswa 

kurang bersemangat dalam belajar. Kondisi ini ditunjukkan dengan jumlah 

siswa yang bertanya sedikit, kurang berani untuk mengungkapkan pendapat, 

dan merasa cukup menerima materi yang telah disampaikan oleh guru.  

 

Salah satu perbaikan dan penerapan proses pembelajaran agar optimal adalah 

penggunaan model pembelajaran kooperatif. Penggunaan model 

pembelajaran kooperatif di SMP Negeri 4 Way Tuba oleh guru IPS Terpadu 

masih kurang atau belum terlaksana. Guru mata pelajaran IPS Terpadu 

menjelaskan bahwa tidak sedikit siswa yang kurang serius dalam mengikuti 

pelajaran. Selain itu, masih terdapat siswa yang kurang antusias dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan guru. Hal ini menggambarkan bahwa 

minat belajar siswa terhadap mata pelajaran IPS Terpadu masih rendah. 

Pemilihan suatu model pembelajaran harus memiliki pertimbangan. 

Misalnya, materi pelajaran, sarana atau fasilitas yang tersedia, tingkat 

motivasi berprestasi siswa, sehingga tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan dapat tercapai.  

 

Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang 

dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

siswa dalam kelompok kooperatif saling membantu sehingga menjadikan 

siswa lebih aktif dalam belajar. Pembelajaran kooperatif adalah suatu model 

pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok 

kecil secara kolaboratif yang anggotanya 4-5 orang dengan struktur kelompok 

heterogen.  
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Penelitian ini hendak menerapkan dua model pembelajaran kooperatif yakni 

tipe Number Head Together (NHT) dan Learning Together (LT) pada dua 

kelas. Pemilihan kedua model tersebut dianggap mampu memberikan 

peningkatan hasil belajar IPS Terpadu dan pada analisis data akan dikaitkan 

dengan motivasi berprestasi siswa. Pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together (NHT) merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif 

yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi 

pola interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan 

akademik. Model ini dikembangkan oleh Spencer Kagan. Tipe NHT  lebih 

banyak melibatkan siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu 

pelajaran untuk mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran.  

 

Menurut  Lie (2004 : 58) disebutkan bahwa langkah umum (sintaks) 

penerapan NHT adalah sebagai berikut. 

1. Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap siswa dalam setiap kelompok 

mendapat nomor. 

2. Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. 

3. Kelompok memutuskan jawaban yang dianggap paling benar dan 

memastikan setiap anggota kelompok mengetahui jawaban ini. 

4. Guru memanggil salah satu nomor. 

5. Siswa dengan nomor yang dipanggil melaporkan hasil kerja sama 

mereka. 

 

 

Model pembelajaran Learning Together (LT) merupakan salah satu model 

pembelajaran kooperatif dengan penggunaan kelompok pembelajaran 

heterogen dan menekankan terhadap interdependensi positif (perasaan 

kebersamaan), interaksi face to face atau tatap muka yang saling mendukung, 

saling membantu dan saling menghargai, serta tanggung jawab terhadap  
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individual dan kelompok kecil demi keberhasilan pembelajaran. Adapun 

langkah-langkah pembelajaran learning together adalah sebagai berikut. 

1. Guru menyajikan pelajaran.  

2. Membentuk kelompok yang anggotanya 4 sampai 5 siswa secara 

heterogen (campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku dan lain-lain).  

3. Masing-masing kelompok menerima lembar tugas untuk bahan diskusi 

dan menyelesaikannya.  

4. Beberapa kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya.  

5. Pemberian pujian dan penghargaan berdasarkan hasil kerja kelompok. 

 

Bertitik tolak pada latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk 

mengambil judul “Hasil Belajar IPS Terpadu dengan Menggunakan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Number Head Together (NHT) dan 

Learning Together dengan Memperhatikan Motivasi Berprestasi”. 

 

B. Identifikasi Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut. 

1. Masih rendahnya hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri 

4 Way Tuba. Hal ini tampak dari banyaknya siswa yang belum mencapai 

ketuntasan belajar. 

2. Masih terdapat beberapa guru yang hanya menggunakan model 

pembelajaran konvensional dalam proses belajar di kelas.  

3. Masih banyak siswa yang kurang antusias mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru. 

4. Partisipasi siswa secara aktif dalam proses pembelajaran masih rendah. 
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5. Kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran IPS Terpadu.  

6. Motivasi berprestasi siswa masih belum dijadikan dasar dalam 

pembelajaran. 

7. Belum pernah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan model 

Numbered Heads Together (NHT) dan Learning Together (LT). 

 

C. Pembatasan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka perlu untuk 

membatasi permasalahan penelitian ini pada hasil belajar IPS Terpadu siswa 

yang diajar menggunakan model pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered 

Heads Together (NHT) dan Learning Together (LT) dengan memperhatikan 

motivasi berprestasi siswa pada pokok bahasan memahami kegiatan 

perekonomian Indonesia. 

 

D. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPS Terpadu antara siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe Numbered Heads 

Together (NHT) dibandingkan yang pembelajarannya menggunakan    

model kooperatif tipe Learning Together (LT) ? 

2. Apakah rata-rata hasil belajar IPS Terpadu pada siswa yang memiliki 

motivasi berprestasi tinggi yang pembelajarannya menggunakan model 

kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) lebih tinggi 
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dibandingkan yang pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe 

Learning Together (LT)? 

3. Apakah rata-rata hasil belajar IPS Terpadu pada siswa yang memiliki 

motivasi berprestasi rendah yang pembelajarannya menggunakan model 

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) lebih rendah 

dibandingkan yang pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe 

Learning Together (LT)? 

4. Apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan motivasi 

berprestasi pada mata pelajaran IPS Terpadu? 

 

E. Tujuan Penelitian  

 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar IPS Terpadu antara siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together (NHT) dibandingkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Learning Together (LT). 

2. Untuk mengetahui rata-rata hasil belajar IPS Terpadu pada siswa yang 

memiliki motivasi berprestasi tinggi  yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together (NHT) dibandingkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Learning Together (LT).  

3. Untuk mengetahui rata-rata hasil belajar IPS Terpadu pada siswa yang 

memiliki motivasi berprestasi rendah yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 
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Together (NHT) dibandingkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Learning Together (LT).   

4. Untuk mengetahui interaksi antara model pembelajaran dengan motivasi 

berprestasi. 

  

F. Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk menambah pengetahuan serta lebih mendukung teori-teori yang 

ada sehubungan dengan masalah yang diteliti. 

b. Sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

c. Sebagai dasar untuk mengadakan penelitian lebih lanjut bagi peneliti 

lain. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi guru dan calon guru mata 

pelajaran IPS Terpadu tentang penggunaan model pembelajaran 

kooperatif yang tepat. 

b. Hasil penelitian dapat dijadikan acuan bagi peneliti yang akan 

melaksanakan penelitian yang relevan. 

c. Dapat membantu siswa dalam penguasaan materi dan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

d. Sebagai sumber informasi bagi peneliti lain dalam bidang 

pembelajaran. 
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G. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII semester genap tahun 

pelajaran 2014/2015. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Hasil belajar IPS Terpadu (Y),  model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (X1) dan tipe 

Learning Together (X2) dan Motivasi Berprestasi (variabel moderator). 

3. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah SMP Negeri 4 Way Tuba. 

4. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Tahun Pelajaran 2014/2015. 

5. Bidang Ilmu Penelitian  

Bidang ilmu penelitian ini adalah bidang pendidikan. 


