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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar 

dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh 

peserta didik atau murid. Proses pembelajaran pada awalnya meminta guru 

untuk mengetahui kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa meliputi 

kemampuan dasarnya, motivasinya, latar belakang akademisnya, latar 

belakang sosial ekonominya, dan lain sebagainya. Kesiapan guru untuk 

mengenal karakteristik siswa dalam pembelajaran merupakan modal utama 

penyampaian bahan belajar dan menjadi indikator suksesnya pelaksanaan 

pembelajaran (Sagala, 2006: 61-62). 

Menurut Corey (Sagala, 2006: 61) konsep pembelajaran adalah suatu 

proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk 

memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-

kondisi khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi tertentu. 

Selama proses pembelajaran berlangsung, tujuan pembelajaran 

menjadi target guru dan siswa dalam menguasai dan memahami yang 

disampaikan oleh guru. Namun target dari tujuan pembelajaran itu sendiri 

bukan hal yang mulus dalam pencapaiannya. Terkadang masih harus 

menjumpai berbagai kendala dan permasalahan, baik kendala yang disebabkan 

dari guru, siswa maupun kendala lain yang berkaitan dengan sarana maupun 

prasarana pendukung keberhasilan siswa.  
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Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Suyono dan Hariyanto 

(2012: 20) bahwa ”Strategi pembelajaran adalah rangkaian kegiatan dalam 

proses pembelajaran yang terkait dengan pengelolaan siswa, pengelolaan guru, 

pengelolaan kegiatan pembelajaran, pengelolaan lingkungan belajar, 

pengelolaan sumber belajar dan penilaian (asesmen) agar pembelajaran lebih 

efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan”. 

Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan oleh guru 

untuk menciptakan kegiatan belajar yang diharapkan. Dalam pemilihan 

strategi pembelajaran harus mempertimbangkan situasi dan kondisi, sumber 

belajar, kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang dihadapi dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dengan pemilihan strategi 

yang tepat, maka dapat menciptakan tingginya motivasi pada siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran.  

Daryanto dan Mulyo Rahardjo (2012: 31) menyatakan bahwa 

“Motivasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan 

pembelajaran. Motivasi adalah dorongan atau kekuatan yang dapat 

menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi dapat dijadikan 

tujuan dan alat dalam pembelajaran, hal ini berdasarkan bahwa perhatian dan 

motivasi seseorang tidak selamanya stabil, intensitasnya lebih tinggi, sedang 

bahkan menurun, tergantung pada aspek yang mempengaruhinya”.  

Demikian pula yang terjadi  pada pembelajaran kelas IV SD Negeri 04 

Tawangmangu. Dari hasil pengamatan motivasi siswa kelas IV yaitu tentang 

aktivitas siswa diketahui baru 42,85% atau 9 siswa yang memperhatikan 

penjelasan guru, 52,38% atau 11 siswa yang bertanggung jawab dalam 

mengerjakan tugas dari guru, 23,80% atau 5 siswa yang aktif bertanya dan 
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menjawab pertanyaan dengan tepat. Dari hasil nilai formatif pada siswa kelas 

IV diketahui baru 9 siswa atau 42,85% dari seluruh siswa yang telah mencapai 

taraf ketuntasan, sehingga yang belum mencapai ketuntasan adalah 11 siswa. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa pembelajaran belum berhasil. 

Ketidakberhasilan siswa mencapai taraf tuntas dapat dianalisis beberapa fakta 

saat pembelajaran yaitu guru masih menggunakan strategi pembelajaran yang 

tidak bervariasi sehingga siswa mudah merasa bosan dalam mengikuti 

pembelajaran. 

Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan di lapangan mengenai 

rendahnya motivasi dan hasil belajar siswa kelas IV di SD Negeri 04 

Tawangmangu Tahun 2014/2015 serta strategi Numbered Head Together 

(NHT) yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 

Maka peneliti memilih judul “PENERAPAN STRATEGI NUMBERED 

HEAD TOGETHER (NHT) UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI DAN 

HASIL BELAJAR SISWA KELAS IV SD NEGERI 04 TAWANGMANGU 

TAHUN 2014/2015”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah penelitian ini  

adalah: 

1. Apakah penerapan strategi Numbered Head Together (NHT) dapat 

meningkatkan motivasi siswa kelas IV SD Negeri 04 Tawangmangu 

Tahun 2014/2015? 
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2. Apakah penerapan strategi Numbered Head Together (NHT) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 04 Tawangmangu 

Tahun 2014/2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 04 

Tawangmangu Tahun 2014/2015. 

2. Tujuan Khusus  

a. Untuk mengetahui adanya peningkatan motivasi melalui strategi 

Numbered Head Together (NHT) pada siswa kelas IV SD Negeri 04 

Tawangmangu Tahun 2014/2015. 

b. Untuk mengetahui adanya peningkatan hasil belajar melalui strategi 

Numbered Head Together (NHT) pada siswa kelas IV SD Negeri 04 

Tawangmangu Tahun 2014/2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas ini akan memberikan manfaat baik 

secara teoritis dan praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

Memperkuat teori yang sudah ada dalam bidang pendidikan 

khususnya dalam peningkatan motivasi dan hasil belajar, bahwa dengan 

menerapkan strategi Numbered Head Together (NHT) siswa dapat meraih 

hasil belajar yang maksimum. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar siswa. 

b. Bagi guru 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan guru 

dalam mengatasi masalah belajar dengan menerapkan strategi 

Numbered Head Together (NHT) dalam proses pembelajaran. 

c. Bagi sekolah 

Penelitian ini memberikan masukan kepada sekolah dalam usaha 

perbaikan proses pembelajaran, sehingga berdampak pada 

peningkatan mutu sekolah. 


