
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Jika berbicara masalah pendidikan, maka tidak akan lepas dari sosok seorang 

guru. Kemampuan tiap guru tidak sama,  hal ini dikarenakan adanya perbedaan tingkat 

pendidikan, intelektual dan kondisi sosial masyarakat, sehingga berdampak kepada 

kualitas guru dalam mengajar baik mengenai metode yang digunakan, alat peraga, 

penguasaan kelas dan sebagainya. Meskipun demikian, ada prinsip yang harus tetap 

diperhatikan oleh seorang guru dalam mengajar yaitu menciptakan situasi proses 

pembelajaran yang benar-benar dapat meningkatkan minat anak didik dalam belajar.  

Untuk mencapai hasil belajar yang optimal guru bisa melakukan pendekatan 

secara emosional yang kuat, sehingga dapat mengetahui karakteristik masing-masing 

siswa dan mampu menciptakan pembelajaran yang berkesan. Disamping itu guru juga 

harus menguasai langkah-langkah dalam memberikan materi pembelajaran sesuai dengan 

RPP yang telah dibuat. Sebagai tenaga pendidik yang profesional guru harus dapat 

menumbuhkan minat belajar anak didik, diantaranya dapat dilakukan melalui model  

cooperative learning  (pembelajaran beregu) dengan membagi siswa-siswi ke dalam 

kelompok-kelompok diskusi kecil di kelas.  

Robert L. Cilstrap dan William R.M Martin memberikan pengertian kerja 

kelompok sebagai kegiatan sekelompok siswa-siswi yang biasanya berjumlah kecil, yang 

diorganisir untuk kepentingan belajar. Keberhasilan kerja kelompok ini menuntut 

kegiatan yang kooperatif dari beberapa individu tersebut. Pembelajaran kooperatif 

merupakan strategi pembelajaran yang mengutamakan adanya kerjasama antar siswa 



dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Para siswa dibagi ke dalam 

kelompok-kelompok kecil dan diarahkan untuk mempelajari materi pelajaran yang telah 

ditentukan. 

Tujuan dibentuknya kelompok kooperatif adalah untuk memberikan kesempatan 

kepada siswa agar dapat terlibat secara aktif dalam proses berpikir ketika kegiatan 

belajar. Dalam hal ini sebagian besar aktifitas pembelajaran berpusat pada siswa, yakni 

mempelajari materi pelajaran serta berdiskusi untuk memecahkan masalah. Siswa 

menggunakan otak untuk melakukan pekerjaannya, mengeluarkan gagasan, memecahkan 

masalah, dan dapat menerapkan apa yang mereka pelajari. 

Berdasarkan observasi pada bulan November 2011, dalam proses belajar IPS 

(Ilmu Pengetahuan Sosial) di kelas V SD Negeri 1 Kuncen Kabupaten Klaten, ternyata 

guru masih menggunakan metode ceramah di depan kelas. Metode ceramah yaitu sebuah 

metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan saecara lisan kepada 

sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Muhibbin Syah, (2000).  

Metode ceramah dapat dikatakan sebagai satu-satunya metode yang paling 

ekonomis untuk menyampaikan informasi, dan paling efektif dalam mengatasi 

keterbatasan media, kelangkaan literatur atau rujukan yang sesuai dengan jangkauan daya 

beli dan pemahaman siswa. Disamping kelebihannya metode ceramah juga memiliki 

beberapa kelemahan seperti : (1). Membuat siswa pasif. (2). Mengandung unsur paksaan 

kepada siswa. (3). Hanya cocok untuk anak dengan gaya belajar auditif. (4). Sukar 

mengontrol sejauh mana perolehan pemahaman siswa. (5). Bila terlalu lama akan 

membosankan. 



 Kelemahan-kelemahan tersebut merupakan masalah dan perlu adanya solusi 

untuk mengatasi masalah tersebut. Hasilnya hanya 25% siswa kelas V yang nilainya 

mampu menyamai atau melampaui KKM dalam materi usaha dan kegiatan ekonomi di 

Indonesia. Sedangkan 75 % siswa lainnya masih berada di bawah KKM. Hal ini 

membuktikan bahwa hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 1 Kuncen masih rendah. 

Berdasarkan hasil observasi pembelajaran IPS dalam materi usaha dan kegiatan 

ekonomi di Indonesia siswa masih terlihat pasif, sehingga peneliti akan mengusahakan 

supaya siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Salah satu upaya untuk 

meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran IPS yaitu melalui model 

Cooperative Learning tipe Numbered Heads Together (NHT). Model ini dikembangkan 

oleh Spencer Kagan dalam Arends (1997).  

Numbered Heads Together pada dasarnya merupakan sebuah varian diskusi 

kelompok. Ciri khasnya adalah guru hanya menunjuk seorang siswa yang mewakili 

kelompoknya, tanpa memberi tahu terlebih dahulu siapa yang akan mewakili kelompok 

itu. Cara ini menjamin perhatian total semua siswa, ini merupakan upaya yang sangat 

baik untuk meningkatkan tanggung jawab individual dalam diskusi kelompok (Nur, 

2005).  

Berlandaskan alasan-alasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan 

penelitian tindakan kelas yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Model 

Cooperative Learning Tipe Numbered Heads Together pada Siswa Kelas V SD Negeri 1 

Kuncen Klaten Tahun Pelajaran 2011/2012.” 

 

 



B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas maka masalah yang 

timbul dalam pembelajaran dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Siswa hanya pasif mendengarkan uraian materi dari guru. 

2. Tidak ada keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

oleh guru. 

3. Siswa selalu ramai pada saat pembelajaran berlangsung. 

4. Hasil belajar IPS siswa rendah. Ditandai dengan adanya sebanyak 75% siswa kelas V 

yang belum memenuhi KKM ≤65. 

5. Guru dalam menyampaikan materi pembelajaran masih menggunakan metode 

ceramah di dalam kelas. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah, dan dapat dikaji lebih mendalam 

maka perlu pembatasan masalah. Dalam penelitian ini dibatasi hal-hal sebagai berikut: 

1. Rancangan pembelajaran yang akan digunakan adalah pembelajaran melalui model 

cooperative learning tipe numbered heads together. Tipe ini mengutamakan 

kemampuan bekerja secara kelompok yang beranggotakan empat orang. 

2. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester II tahun pelajaran 2011/2012. 

3. Mata pelajaran yang diteliti adalah IPS. 

4. Penelitian ini dilakukan pada siswa Kelas V SD Negeri I Kuncen. 

 

 



D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu: Apakah penerapan model cooperative learning tipe numbered heads 

together dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS pada siswa 

kelas V SD Negeri 1 Kuncen Klaten tahun ajaran 2011/2012? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS melalui model 

cooperative learning tipe numbered heads together pada siswa kelas V SD Negeri 1 

Kuncen Klaten tahun ajaran 2011/2012. 

 

F.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada 

pelaksanaan pembelajaran IPS melalui model cooperative learning tipe numbered 

heads together sehingga tujuan belajar IPS dapat tercapai secara maksimal. 

 

2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut: 

a. Bagi siswa 

1) Meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

cooperarive learning tipe numbered heads together. 



2) Melatih siswa untuk dapat mengeluarkan ide, gagasan ,dan pemikiran. 

3) Menghilangkan kejenuhan siswa saat pembelajaran IPS. 

4) Melatih siswa untuk bekerja sama secara kelompok, sehingga meningkatkan 

rasa persaudaraan dan tanggung jawab. 

b. Bagi guru 

1) Meningkatkan pemahaman guru tentang penggunaan model cooperative 

learing tipe numbered heads together. 

2) Membiasakan guru dalam  menerapkan pembelajaran yang inovatif seperti 

penerapan model cooperaive learning tipe numbered heads together. 

c. Bagi sekolah 

1) Proses pembelajaran tidak lagi berjalan satu arah, melainkan dua arah yaitu 

adanya timbal balik antara guru dan siswa. 

2) Dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga secara 

keseluruhan hasil belajar siswa dapat meningkat. 

3) Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 


