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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan usaha terencana memberikan pengajaran dan 

bimbingan kepada peserta didik sebagai fungsi investasi suatu negara di 

masa mendatang. Investasi dalam bidang pendidikan adalah salah satu cara 

memajukan sebuah negara.  Maju atau tidaknya sebuah negara ditentukan 

oleh kualitas pendidikannya. Dengan kualitas pendidikan yang bagus suatu 

negara bisa dikatakan berhasil dalam mengolah sumber daya manusia 

menjadi output yang unggul dalam bidang kehidupan manusia. 

Pendidikan mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai begitu pula di 

setiap negara mempunyai target yang ingin dicapai dalam bidang 

pendidikan. Negara dikatakan berhasil dalam bidang pendidikan jika 

tujuan pendidikan negara tersebut telah tercapai. Tidak berbeda halnya 

dengan negara Indonesia. Menurut UU. Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 

Ayat 1 menjelaskan bahwa Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
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Oleh karena itu guru dituntut mengembangkan semua potensi yang 

dimiliki siswa sehingga menjadi manusia yang memiliki ketaqwaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung 

jawab. Peran guru dalam hal ini adalah seorang yang mampu memfasilitasi 

peserta didik mengembangkan potensinya (Fasilitator).  

Selain memfasilitasi peserta didik guru juga harus mampu memastikan 

bahwa ia telah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Tolok ukurnya 

adalah kualitas pembelajaran yang baik dan hasil belajar yang tentunya 

baik pula.  

Kualitas pembelajaran yang baik dilihat dari proses pembelajaran 

yang berlangsung didalam kelas, apakah siswa dapat belajar dengan efektif 

serta memperhatikan pula efisiensi waktu dan sumber daya yang ada. 

Berikutnya hasil belajar yang baik dilihat dari seberapa paham peserta 

didik mengenai materi yang telah disampaikan kemudian ditunjukkan 

dengan nilai konkret yang diperoleh dalam pembelajaran. 

Guru tidak sepenuhnya mampu menjalankan tugasnya dengan lancar 

dan sempurna, seringkali guru mengalami hambatan saat pembelajaran 

berlangsung pada salah satu mata pelajaran di sekolah. Hambatan-

hambatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah 

faktor yang berasal dari guru tersebut. Guru dihadapkan pada sebuah fakta 

yang terjadi dimana ketika pembelajaran IPA telah dilaksanakan tetapi 
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masih menunjukkan hasil yang rendah, dibuktikan dengan nilai peserta 

didik yang tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM).  

Berdasarkan hasil observasi,siswa kelas V SD N 5 Sendangharjo 

Karangrayung Grobogan yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 6 siswa 

perempuan mengalami nilai ulangan harian siswa kelas V tahun ajaran 

2014/2015 bahwa hanya mencapai 23,berarti dapat dikatakan70% dari 

jumlah siswa tidak mencapai KKM sedangkan criteria ketuntasan minimal 

(KKM) yang ditentukan adalah 65. 

diharapkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) dapat meningkat.  

Pada hakikatnya Ilmu Pengetahuan Alam terdiri dari 3 dimensi. Yaitu 

dimensi hasil (produk), dimensi proses, dan dimensi pengembangan sikap 

ilmiah. Ketiga dimensi tersebut memiliki hubungan saling keterkaitan. 

Dapat dimaknai bahwa pembelajaran IPA harus mencakup ketiga dimensi 

tersebut. 

Dimensi IPA sebagai produk merupakan akumulasi temuan IPA dari 

penemu-penemu terdahulu yang disusun kemudian dijadikan sebuah buku 

selanjutnya dijadikan sebuah referensi dimana IPA tersebut digunakan. 

Buku tersebut dihasilkan melalui penemuaan-penemuan tentang IPA yang 

disatukan. Buku teks IPA disebut pula Body of knowledge atau tubuh dari 

pengetahuan itu berasal. Karena dalam buku terdapat sumber ilmu yang 

dapat diambil dan diaplikasikan menjadi sebuah penemuan-penemuan IPA 

yang baru. 
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Dimensi IPA sebagai proses dapat diartikan bahwa bagaimana proses 

IPA itu didapatkan. Lebih jelas yaitu IPA merupakan ilmu pengetahuan 

yang membutuhkan percobaan untuk mendapatkan sebuah jawaban dari 

permasalahan yang dihadapi. Dari situlah proses itu berlangsung. Dengan 

menggunakan metode ilmiah tersebut IPA didapat. Metode ilmiah 

dikembangkan secara bertahap dan berkesinambungan dengan harapan 

bahwa permasalahan yang dikaji dalam pembelajaran mampu dipecahkan 

dan memperoleh jawaban yang ilmiah (berdasarkan ilmu pengetahuan) 

serta bukti yang menjelaskan bahwa itu benar-benar menunjukkan sebuah 

fakta.  

Dimensi pengembangan sikap adalah peran IPA yang membentuk 

sebuah sikap ilmiah peserta didik. Sikap tersebut tentunya diharapkan 

dapat tertanam pada diri peserta didik. Sikap IPA yang dimaksudkan 

adalah sikap ilmiah. Sikap ilmiah sangat melekat erat pada mata pelajaran 

IPA, karena dalam IPA tentunya membutuhkan sebuah metode ilmiah 

dimana metode ilmiah tersebut dijadikan media atau alat penanaman sikap 

dalam IPA. 

Menurut Wyne Harlen dan Hendro Darmodjo dalam Sulistyorini 

(2006:10), ada Sembilan aspek sikap ilmiah yang dapat dikembangkan 

dalam pembelajaran di SD/MI, yaitu :  

1. Sikap ingin tahu; 

2. Sikap ingin mendapatkan sesuatu yang baru;  

3. Sikap kerjasama;  

4. Sikap tidak putus asa;  

5. Sikap tidak berprasangka;  

6. Sikap mawas diri;  
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7. Sikap bertanggung jawab;  

8. Sikap berpikir bebas.  

9. Sikap kedisiplinan diri.      

 

Berdasarkan semua dimensi tersebut dapat diambil sebuah inti dimana 

IPA memiliki tiga aspek yang harus ada dalam pembelajaran. Yaitu aspek 

pengetahuan, aspek proses pembelajaran dan aspek pembentukkan sikap. 

Dalam proses pembelajaran IPA tentunya guru harus mempunyai 

kompetensi yang memadai agar pada saat pembelajaran tercipta suatu 

suasana yang benar benar menyenangkan. Yang mana peserta didik belajar 

dengan baik dan merasakan proses kebermaknaan didalamnya. Selain itu 

guru juga harus memperhatikan strategi yang digunakan dalam 

penyampaian sebuah materi sehingga dapat dimengerti oleh peserta didik.  

Kemampuan guru dalam menyampaikan materi sangat berpengaruh 

terhadap pembelajaran di dalam kelas. Kemampuan guru berinteraksi pada 

saat pembelajaran mutlak dibutuhkan, karena memang hakikat mengajar 

adalah adanya interaksi antara guru dan peserta didik, ketiadaan interaksi 

guru dan peserta didik, memberikan dampak pada motivasi belajar siswa. 

Berbanding lurus antara interaksi dan motivasi tersebut, semakin rendah 

interaksi semakin rendah pula motivasi yang muncul dalam mengikuti 

pembelajaran di kelas.  

   Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap guru di SD Pajang 1 

Surakarta, rendahnya motivasi siswa pada mata pelajaran IPA dipengaruhi 

oleh beberapa faktor. Antara lain terkait pembelajaran IPA yang dilakukan 

yaitu guru masih menggunakan metode konvensional tanpa adanya 
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inovasi. Guru belum menggunakan strategi yang dapat mengaktifkan 

kelas. Guru hanya menggunakan metode ceramah yang tidak diimbangi 

dengan metode yang lain yang lebih bervariasi, alhasil siswa dalam kelas 

hanya mendengarkan penjelasan dari guru dan pembelajaran cenderung 

monoton. 

Keterbatasan waktu akan penyampaian materi membuat ruang gerak 

guru sangat terbatas. Dalam mengajar guru hanya terikat materi yang akan 

disampaikan tanpa memandang  perlunya sebuah motivasi kepada siswa 

dalam belajar, guru hanya sekedar menjelaskan materi. Guru kurang 

memberikan motivasi dan dorongan kepada siswa mengenai apa yang 

akan diajarkan. Sehingga siswa terkadang merasa kurang tertarik dalam 

pembelajaran IPA. Motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran IPA 

sangat rendah. Tidak heran ada sebagian siswa tidak memperhatikan pada 

saat pembelajaran berlangsung. .  

 Berhubungan dengan pembelajaran, motivasi dikatakan sebagai 

serangkaian usaha seorang pengajar (guru) memberikan kondisi-kondisi 

tertentu dalam belajar. Motivasi  merupakan suatu kumpulan motif-motif 

yang mampu menggerakkan siswa untuk belajar. Motivasi belajar 

merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual.  

Peran motivasi yaitu sebagai penumbuh gairah, rasa senang, dan 

semangat belajar. Peran guru dalam hal ini adalah memberikan suatu 

rangsangan dan dorongan dalam setiap pembelajaran yang dilakukan, 

sehingga siswa yang sebelumnya tidak tertarik terhadap pembelajaran 
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menjadi tertarik, yang sebelumnya siswa tidak suka menjadi suka, 

perasaan enggan menjadi antusias. Dan kemudian menimbulkan sebuah 

motivasi belajar siswa akibat rangsangan yang diberikan.  

Dari permasalahan diatas memberikan gambaran adanya saling 

keterkaitan anatara motivasi belajar siswa dengan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru. Cara mengajar guru sangat mempengaruhi motivasi 

belajar siswa. Kondisi yang menuntut adanya sebuah perbaikan bagi guru 

menjadi acuan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran didalam 

kelas. Perbaikan kualitas pembelajaran tersebut diantaranya adalah dengan 

menggunakan strategi kooperatif guna meningkatkan motivasi belajar 

siswa. 

Proses dalam mendapatkan kebenaran dalam IPA disusun melalui 

metode ilmiah berorientasikan sebuah masalah yang harus diselesaikan 

oleh siswa. Metode ilmiah tersebut dikembangkan secara bertahap dan 

berkesinambungan berdasarkan disesuaikan dengan perkembangan 

kognitif siswa. Siswa dapat secara mandiri mencari tahu akan suatu hal 

yang belum  diketahui melalui eksperimen untuk mendapatkan sebuah 

kebenaran.  

Pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang menekankan pada struktur-struktur khusus 

yang dirancang untuk mempengaruhi pola-pola interaksi siswa dalam 

memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan isi akademik. Tipe ini 

dikembangkan oleh Kagen dalam Ibrahim (2000 : 28) dengan melibatkan 
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para siswa dalam menelaah bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran 

dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut.  

Penerapan pembelajaran kooperatif tipe NHT merujuk pada konsep 

Spencer Kagen dalam Ibrahim (2000:28) untuk melibatkan lebih banyak 

siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dengan 

mengecek pemahaman mereka mengenai isi pelajaran tersebut. Sebagai 

pengganti pertanyaan lansung kepada seluruh kelas, guru menggunakan 

empat langkah sebagai berikut : (a) Penomoran, (b) Pengajuan pertanyaan, 

(c) Berpikir bersama, (d) Pemberian jawaban.  

 Berdasarkan titik tolak dari latar belakang masalah di atas maka akan 

dilakukan penelitian dengan judul: 

 

“Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Dalam Pembelajaran Sub 

Tema  Peristiwa-Peristiwa Penting Melalui Metode Numbered Heads 

Together (Nht) Siswa Kelas V Sd Negeri 5 Sendagharjo Kecamatan 

Karangrayung Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2014/ 2015” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ini haya akan 

membahas rmasalah upaya meningkatkan Motivasi Belajar melalui 

metode  Numbered Heads Together (NHT). Subjek penelitian ini adalah 
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siswa kelas V SD Negeri 5 Sendangharjo, Kecamatan Karangrayung, 

Kabupaten Grobogan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian  di atas rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah :  

Apakah penerapan metode Numbered Heads Together (NHT) dapat 

meningkatkan Motivasi Belajar IPA siswa kelas V SD Negeri 5 

Sendangharjo, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan Tahun 

Ajaran 2014 / 2015 ? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian adalah 

untuk meningkatkan motivasi belajar IPA melalui metode Numbered 

Heads Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 

V SD Negeri 5 Sendangharjo, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten 

Grobogan ? 

 

E. Manfaat Penelitian 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi pihak-pihak berikut.   
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a. Bagi Siswa  

Dengan penggunaan menggunakan metode Numbered 

Heads Together  (NHT) diharapkan motivasi dan hasil  IPA dapat 

meningkat dalam memecahkan permasalahan. 

b. Bagi Guru 

Manfaat bagi guru yaitu dapat menggunakan hasil 

penelitian untuk mengajarkan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam, sebagai alternatif dan variasi penyampaian materi dalam 

pembelajaran IPA untuk mengaktifkan siswa melalui metode 

Numbered Heads  ( NHT ), dapat mengaktifkan siswa di dalam 

proses pembelajaran sehingga  kondisi kelas tidak pasif, sebagai 

salah satu usaha guru dalam meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA. 

c.  Bagi Sekolah/ Peneliti 

Dapat dijadikan pengalaman dalam mempersiapkan diri 

sebagai calon tenaga pendidik dan menambah wawasan tentang 

penggunaan metode Numbered Heads  Together ( NHT ) pada 

mata pelajaran IPA, melakukan penelitian berkaitan metode 

Numbered Heads Together ( NHT ) dapat hasil belajar IPA siswa 

kelas V SD Negeri 5 Sendangharjo, mengimplementasikan metode 

Numbered Heads Together ( NHT ) untuk meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar siswa. 

 

 


