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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan sarana penting dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Pendidikan dipandang sebagai salah satu aspek pokok 

dalam pembentukan generasi muda yang akan datang. Oleh karena itu, bidang 

pendidikan perlu mendapat perhatian, penanganan, dan prioritas secara intensif 

baik dari pemerintah, masyarakat, maupun pengelola pendidikan.  

Tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Depdiknas adalah : 

“Tujuan nasional pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri 
dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab 
(Depdiknas, 2004)” 
 

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang berisi tentang Sistem Nasional 

menyatakan bahwa : Ada tiga jalur pendidikan yang dikenal dalam sistem 

pendidikan di Indonesia yaitu formal : SD – SMP – SMU; non formal : 

lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar 

masyarakat, majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis: informal: 

pendidikan oleh keluarga dan lingkungan secara mandiri”. 

Pendidikan di sekolah merupakan pendidikan yang bersifat formal. Dari 

proses pembelajaran tersebut akan diciptakan suatu kegiatan belajar mengajar. 

Menurut Hamdani (2011:20) sebagaimana dikutip dari Slameto:  

“Belajar adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk 
memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 
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sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 
denganlingkungannya. Sedangkan pengertian secara psikologis, belajar 
merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai 
hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan 
hidupnya”. 

Dari definisi berikut dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan 

perubahan suatu tingkah laku dengan berbagai kegiatan. Dalam prosess belajar 

mengajar guru hendaknya bisa menghargai dan mengakui  kemampuan peserta 

didik serta memberi kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Maka 

dalam proses pembelajaran perlu adanya suasana terbuka, menyenangkan,  

akrab dan saling menghargai sebaliknya perlu menghindari suasana belajar 

yang menengangkan, kaku, terlalu tenang, terlalu banyak perintah dan instruksi 

yang membuat peserta didik menjadi pasif, tidak bersemangat, cepat bosan dan 

mengalami kelelahan (Dasim Budimansyah, 2002:7). 

Belajar aktif sangatlah diperlukan dalam proses pembelajaran. Belajar 

aktif merupakan cara cepat, menyenangkan dan menarik hati dalam belajar 

untuk mempelajari sesuatu dengan baik, belajar aktif membantu untuk 

mendengarkan, melihat, mengajukan pertanyaan tentang pelajaran tertentu, dan 

mendiskusikannya dengan siswa yang lain. Menurut Melvin Silberman, 

(2001:37) dalam belajar aktif yang paling penting siswa dapat memecahkan 

masalah sendiri, menemukan contoh – contoh, mencoba ketrampilan dan 

melakukan tugas – tugas yang tergantung pada pengetahuan yang telah mereka 

miliki atau yang akan dicapai. 
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Mata pelajaran IPS merupakan mata pelajaran yang penting dalam 

dunia pendidikan, karena memuat empat mata pelajaran sekaligus yaitu 

Ekonomi, Geografi, Sejarah dan Sosiologi. Guru sangat menyadari bahwa mata 

pelajaran tersebut sangatlah membosankan dan tidak menarik karena harus 

banyak menghafal materi. Bahkan banyak siswa dalam proses pembelajaran 

yang tidak memperhatikan dan seringkali menganggap mudah mata pelajaran 

ini. 

Dalam pembelajaran dibutuhkan keaktifan dalam proses 

pengembangan materi yang diberikan, hal ini juga sangat dipengaruhi oleh 

penggunaan model pembelajaran yang tepat. Dengan belajar aktif diharapkan 

siswa dapat mengembangkan daya kreatifitasnya untuk memahami suatu 

konsep materi pada mata pelajaran tersebut.  

Dalam proses belajar mengajar guru mempunyai tugas untuk memilih 

model pembelajaran yang tepat. Penggunaan suatu model pembelajaran 

sangatlah penting untuk proses belajar mengajar. Penggunaan model yang tepat 

sesuai dengan materi yang disampaikan akan membuat tujuan dari 

pembelajaran tersebut tercapai.  

Hasil pengamatan pada siswa kelas VII F SMP Muhammadiyah 5 

Surakarta menememukan beberapa masalah yang mempengaruhi keaktifan 

siswa antara lain  dalam proses pembelajaran berlangsung masih didominasi 

oleh guru, guru masih banyak menggunakan metode ceramah, murid tidak 

memperhatikan pelajaran, banyak yang masih bicara atau ngobrol dengan 

teman, dan siswanya kurang aktif. Banyak siswa yang belum berani untuk 
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mengemukakan pendapat, untuk bertanya serta menjawab pertanyaan sehingga 

siswa kurang memahami materi yang disampaikan oleh guru. Dari hasil 

pengamatan keaktifan siswa sebelum guru menggunakan model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT) yaitu dengan metode ceramah rata – rata 

keaktifan 23,43%. Aktif bertanya hanya 11 orang (34,37 %), aktif menjawab 

pertanyaan 14 orang  (43,75 %), aktif mengemukakan pendapat 5 orang (15,62 

%), dan keaktifan dalam diskusi kelompok tidak dicantumkan karena sewaktu 

observasi guru hanya menggunakan metode ceramah saja. 

Untuk mengatasi masalah tersebut guru IPS kelas VII F SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta telah menggunakan berbagai model pembelajaran 

seperti: ceramah, diskusi dan pemberian tugas tetapi hasilnya belum mampu 

membuat siswa menjadi lebih aktif. Dengan permasalahan yang seperti ini, 

peneliti berusaha mencari alternatif menggunakan metode lain yang bisa 

membuat siswa tertarik dan dapat meningkatkan keaktifan siswa.  

Berdasarkan pada kenyataan permasalahan yang ada tersebut, peneliti 

akan menggunakan model pembelajaran yang tepat agar masalah tidak 

berlanjut maka digunakan model pembelajaran Numbered Head Together 

(NHT). Diharapkan dengan menerapkan model pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT) keaktifan siswa dapat meningkat sebesar >70%. Menurut  

Hamdani (2011:89), Numbered Head Together adalah metode belajar dengan 

cara setiap siswa diberi nomor dan dibuat suatu kelompok, kemudian secara 

acak, guru memanggil nomor dari siswa. Model pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT) dapat meningkatkan semangat belajar siswa karena dalam 
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metode ini siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya, 

memberikan ide/gagasannya, serta dituntut untuk bekerjasama dengan sesama 

anggota. Penggunaan model pembelajaran ini akan memuat siswa untuk 

berkreatifitas, lebih berani mengemukakan pendapat serta berani kedepan kelas 

untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti terdorong untuk melakukan 

penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan keaktifan siswa dengan judul 

“UPAYA PENINGKATAN KEAKTIFAN SISWA MELALUI MODEL 

PEMBELAJARAN NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) DALAM 

PROSES PEMBELAJARAN IPS TERPADU PADA SISWA KELAS VII 

F SMP MUHAMMADIYAH 5 SURAKARTA TAHUN AJARAN 

2012/2013” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan tersebut 

maka permasalahan yang timbul adalah : 

1. Rata – rata keaktifan siswa masih sangat rendah yaitu 23,43% .  

2. Siswa yang  kurang memahami materi yang disampaikan dan juga merasa 

bosan karena kurang tepatnya model pembelajaran yang digunakan dalam 

proses penyampaian materi.  
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C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang 

luas sehingga masalah yang diteliti akan lebih jelas, fokus dan kesalahpahaman 

bisa lebih dihindari. Pada penelitian ini peneliti akan membatasi masalah hanya 

pada : 

1. Model pembelajaran yang digunakan hanya model pembelajaran Numbered 

Head Together 

2. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran IPS hanya dibatasi pada 

keaktifan bertanya, keaktifan mengemukakan pendapat, keaktifan dalam 

menjawab pertanyaan, serta keaktifan dalam diskusi kelompok 

3. Model Pembelajaran Numbered Head Together digunakan untuk 

meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran IPS terpadu pada 

siswa kelas VII F SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Ajaran 

2012/2013 

 

D. Perumusan Masalah  

Sebelum melakukan penelitian harus mengetahui terlebih dahulu 

permasalahan yang ada, karena perumusan masalah merupakan hal yang 

penting yang harus ada dalam suatu penelitian. Dengan permasalahan yang 

jelas maka proses pemecahannya akan lebih  fokus. Berdasarkan latar belakang 

yang telah disebutkan diatas maka perumusan masalah sebagai berikut: 

“Apakah penerapan model pembelajaran Numbered Head Together dapat 
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meningkatkan keaktifan dalam proses pembelajaran IPS Terpadu pada siswa 

kelas VII F SMP Muhammadiyah 5 Surakarta tahun ajaran 2012/2013”. 

 

E. Tujuan Penelitian  

Dalam penelitian ini diperlukan tujuan yang berfungsi sebagai acuan 

pokok terhadap masalah yang akan diteliti, sehingga dapat bekerja secara 

terarah sampai dalam mencari data sampai pada langkah pemecahan 

masalahnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah dengan menggunakan 

model pembelajaran Numbered Head Together dapat meningkatkan keaktifan 

dalam proses pembelajaran IPS Terpadu pada siswa kelas VII F SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta tahun ajaran 2012/2013”. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap dunia pendidikan yang 

berkaitan dengan peningkatan keaktifan untuk mata pelajaran IPS Terpadu 

pada siswa kelas VII F SMP Muhammadiyah 5 Surakarta tahun ajaran 

2012/2013”. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa 

Untuk meningkatkan keaktifan siswa sehingga menjadikan siswa tidak 

pasif lagi dalam proses pembelajaran 
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b. Bagi Guru 

Untuk mengembangkan ketrampilan guru IPS dalam mengajar dan 

mendapat model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan keaktifan 

siswa.  

c. Bagi Sekolah 

Untuk mengembangkan profesionalisme guru terutama guru mata 

pelajaran IPS 

 

 


