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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

                  Suatu  proses pembelajaran disekolah dapat berjalan dengan lancar 

dan baik karena dipengaruhi oleh guru, keberadaan  guru yang melakukan proses 

pembelajaran  di kelas sangat menentukan akan berhasil atau tidaknya 

mengantarkan anak didik mengubah perilaku dan pengalaman dalam  belajarnya. 

Keberhasilan dapat ditentukan oleh kepiawaian guru dalam  mengelola kelas 

dengan menerapkan metode, strategi, pemberian motivasi, dan pemahaman 

terhadap karakteristik siswa. Seorang guru harus pandai dalam mengelola kelas, 

mengusai materi dan mengusai metode pembelajaran sehingga proses 

pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari pembelajaran yaitu 

diperolehnya hasil yang optimal.   

    Berbagai macam starategi dan model  pembelajaran dapat digunakan 

oleh guru untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, hal ini 

disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan kepada siswa. Guru yang 

profesional pada hakekatnya adalah mampu menyampaikan materi pembelajaran 

secara tepat sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, perlu dilakukan  berbagai latihan, penguasaan dan wawasan dalam 
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pembelajaran, yaitu salah satunya menggunakan strategi dan model pembelajaran 

yang tepat. 

    IPA adalah merupakan ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan 

benda– benda mati. Tujuan mempelajari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) agar 

siswa memahami konsep-konsep secara sederhana dan mampu menggunakan 

metode ilmiah, bersikap ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi. IPA merupakan konsep pembelajaran alam, yang mempunyai hubungan 

yang sangat luas terkait dengan kehidupan manusia. Pembelajaran IPA sangat 

berperan dalam proses pendidikan dan juga perkembangan teknologi. Dengan 

mempelajari IPA diharapkan bisa menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari 

diri sendiri dan alam sekitar, serta pengembangan lebih lanjut dalam penerapan 

dalam kehidupan sehari-hari.  

                 Pentingnya IPA  untuk dipelajari, maka dibutuhkan strategi 

pembelajaran yang menciptakan suasana aktif, inovatif dan menyenangkan 

sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa agar tidak cepat  merasa 

bosan. Selama ini, pembelajaran IPA di sekolah umumnya dengan metode 

ceramah, tanpa menggunakan media yang tepat dapat menimbulkan motivasi 

belajar siswa sehingga siswa cenderung pasif dan guru yang aktif. Metode 

pembelajaran ini berdampak pada rendahnya motivasi siswa untuk belajar dan 

berdampak pula pada rendahnya hasil belajar siswa.  

   Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, dalam kenyataannya 

dilapangan menunjukkan hasil belajar IPA di kelas IV SD Negeri 2 Mireng   
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rendah, sedangkan motivasi untuk belajarnyapun juga rendah. Hal ini disebabkan 

kurang bermaknanya  proses pembelajaran sudah terlaksana belum  optimal. Nilai 

mata pelajaran IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Mireng, Kecamatan Trucuk, 

Kabupaten Klaten tahun pelajaran 2013/2014 semester gasal masih rendah. Hal 

tersebut dapat dilihat dari nilai ulangan harian mata pelajaran IPA. Dari  15 siswa 

yang terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan, yang mendapat nilai di 

atas KKM ( Kriteria Ketuntasan Minimal ) ada 7 siswa dan yang mendapatkan 

nilai di bawah KKM 8 siswa. Dari hasil ulangan tersebut rata-rata mendapatkan 

nilai 55, sedangkan nilai KKM yang harus dicapai pada mata pelajaran IPA 

adalah 62, sehingga hasil belajar mata pelajaran IPA masih rendah. 

                  Kenyataan yang ada dilapangan menunjukkan hasil belajar IPA 

kurang maksimal, aktivitas yang ditunjukkan siswa pada pembelajaran masih 

rendah. Pembelajaran dengan metode diskusi kelompok masih jarang dilakukan, 

sehingga siswa cenderung pasif dan gurunya yang aktif. Siswa  hanya menerima 

apa yang disampaikan oleh guru, siswa jarang dilibatkan dalam proses 

pembelajaran sehingga pembelajaran yang sudah dilakukan kurang bermakna 

yang mengakibatkan rendahnya motivasi dan hasil  belajar siswa. 

                  Berdasarkan masalah yang dikemukakan, maka upaya peningkatan 

motivasi dan hasil belajar siswa harus dilakukan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Salah satu model pembelajaran kooperatif  Numbered heads 

Together(NHT) adalah merupakan tipe pembelajaran yang menuntut siswa aktif 

terlibat mengikuti mata pelajaran ini.  
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                Oleh karena itu, penggunaan penerapan strategi belajar kelompok yang 

dilakukan guru untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa yang 

merupakan bentuk kreativitas dalam mengajar. Melalui strategi pembelajaran 

Numbered Heads Together (NHT ) ini, di harapkan siswa saling berinteraksi dan 

termotivasi untuk belajar dalam mengemukakan pendapat untuk memecahkan 

masalah bersama. Setiap ide yang dimiliki siswa dituangkan, ditampung untuk 

dilanjutnya dimodifikasi sebagai ide bersama dalam menyelesaikan 

permasalahan. 

                 Strategi pembelajaran Numbered Heads Together(NHT) juga 

merupakan pendekatan belajar yang dikembangkan untuk melibatkan lebih 

banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan 

mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut sebagai gantinya 

mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas. Dengan strategi pembelajaran 

Numbered Heads Together (NHT) yang bersifat aktif, kreatif dan menyenangkan, 

maka  diharapkan siswa akan termotivasi dan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa yang mencapai ketuntasan belajar. 

B. Pembatasan Masalah 

 

                  Untuk mengarah pada masalah penelitian, sesuai dengan identifikasi 

masalah tersebut diatas, maka pembatasan masalah penelitian ini adalah 

hubungan antara penggunaan strategi pembelajaran Numbered Heads 

Together(NHT) dengan  motivasi dan hasil belajar siswa pada pelajaran IPA.  
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C. Perumusan Masalah 

                Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dapat diambil 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah melalui strategi pembelajaran Numbered Heads Together(NHT) dapat 

meningkatkan motivasi  belajar IPA Siswa kelas IV SD Negeri 2 Mireng ? 

2. Apakah melalui strategi pembelajaran Numbered Heads Together(NHT) dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Mireng ?           

D. Tujuan Penelitian  

                      Adapun tujuan dari  penelitian adalah : 

1. Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran IPA kelas IV 

SD Negeri 2 Mireng tahun 2013/2014 melalui strategi pembelajaran  

Numbered Heads Together(NHT). 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA kelas IV SD 

Negeri 2 Mireng tahun 2013/2014 melalui strategi pembelajaran Numbered 

Heads Together(NHT). 

E. Manfaat penelitian  

              Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1.  Bagi Siswa 

Dapat digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 
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2.  Bagi Guru 

a. Sebagai bahan pertimbangan bagi guru dalam proses belajar mengajar 

untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 

b. Menunjukkan efektivitas pembelajaran di kelas dengan strategi 

pembelajaran Numbered Heads Together(NHT) dalam meningkatkan 

minat belajar siswa di kelas IV SD Negeri 2 Mireng, Kecamatan Trucuk. 

3.   Bagi Sekolah  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur serta inovasi dalam 

pengelolaan pendidikan dan peningkatan mutu sekolah, serta sebagai 

motivasi untuk kemajuan dan perkembangan pendidikan di sekolah. 

 

 

 


