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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran sangat penting bagi siapun, karena dengan belajar kita 

dapat mengetahui suatu hal yang pada awalnya tidak tahu menjadi tahu, 

selain itu dengan belajar akan melahirkan sumber daya manusia yang cerdas, 

kreatif, terampil, bertanggung jawab, produktif, dan berbudi pekerti luhur. 

Isjoni (2014 : 11) mengatakan pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya 

pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar, 

tujuannya adalah agar terwujudnya efisiensi dan efektifitas kegiatan belajar 

yang dilakukan peserta didik. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembelajaran 

adalah peserta didik (perorangan dan/atau kelompok) serta peserta didik 

(perorangan, kelompok, dan/atau komunitas yang berinteraksi edukatif antara 

satu dengan yang lainnya. 

    Strategi pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran, 

strategi digunakan para guru untuk mengkreasikan cara penyampaian materi 

yang diajarkan pada siswa agar tercapai tujuan pembelajaran. Strategi 

pembelajaran merupakan siasat guru untuk mengoptimalkan interaksi antara 

peserta didik dengan komponen-komponen lain dari sistem intruksional 

secara konsisten dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran (Zuldafrian, 

2012 : 112). Hal ini menunjukkan bahwa strategi menentukan keefektifan 

keberhasilan atas apa yang sedang guru usahakan kepada peserta didik agar 

tercapai tujuan. Salah satu pembelajaran yang perlu menggunakan strategi 

adalah pembelajaran IPS. 

 Pembelajaran IPS merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang 

diturunkan dari isi materi cabang-cabang ilmu-ilmu Sosial: Sosiologi, 

Sejarah, Geografi, Ekonomi, Politik, Antropologi, Filsafat dan Psikologi 

sosial (Trianto, 2010: 171). Pembelajaran IPS bersifat penghafalan, dan rata-

rata guru pada pelajaran IPS kurang kreatif dalam penyampaian materi 

kepada siswa, guru hanya menggunakan metode ceramah dimana murid 
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hanya mendengarkan dan menulis apa yang disampaikan oleh guru, hal ini 

akan berpengaruh pada siswa karena siswa akan cepat merasa bosan, jenuh 

dan malas untuk belajar IPS akibatnya kurang siswa kurang meminati 

pelajaran ilmu pengetahuan sosial, hal ini akan berpengaruh pada hasil belajar 

IPS siswa semakin rendah. Berdasarkan permasalahan di atas, harus ada 

perubahan pada metode yang digunakan pada pelajaran IPS, yang dapat 

membuat siswa menjadi aktif dan dapat berdiskusi dengan teman sekelasnya. 

Hal tersebut memungkinkan siswa tidak merasa bosan dalam proses 

pembelajaran sehingga siswa akan merasa semangat dan minat untuk belajar 

IPS sesuai dengan materi yang diajarkan.  

    Salah satu strategi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran 

yang dapat membuat siswa menjadi aktif adalah Numbered heads together 

(NHT). Strategi Numbered heads together (NHT) merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang menekankan pada struktur khusus yang di 

rancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk 

meningkatkan penguasaan akedemik, keterampilan yang dimaksud antara lain 

berbagai tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, menjelaskan 

pendapat, bekerja dalam kelompok dan sebagainya (Hosnan 2014:252). 

Pembelajaran kooperatif salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan 

faham kontruktivis yang dapat digunakan dalam membuat laporan penelitian 

pada pelajaran IPS. Hal ini didukung oleh Julianti (2000) dalam Hosman 

(2014 : 12) yang mengemukakan, pembelajaran kooperatif lebih tepat 

digunakan pada pembelajaran IPS. 

   SMP Negeri 1 Teras merupakan salah satu sekolah yang terdapat di 

Kabupaten Boyolali, sekolah ini termasuk sekolah yang berstandar Nasional. 

Hasil observasi proses belajar mengajar guru di sekolah ini  masih kurang 

kreatif dalam hal penyampaian materi, seringkali guru menggunakan metode 

ceramah, sehingga banyak siswa yang tidak konsentrasi bahkan sibuk dengan 

diri sendiri karena merasa bosan dengan cara penyampaian guru yang 

monoton. Proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi pembelajaran 
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yang menarik agar siswa  dapat belajar secara efektif dan efisien sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. 

         Strategi Numbered heads together (NHT) tersebut akan diterapkan 

pada pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS) dengan materi masalah 

angkatan kerja dan tenaga kerja, serta peranan pemerintah dalam upaya 

penenggulangannya disekolah SMP Nageri 1 Teras kelas VIII. Materi ini 

terdapat enam indikator, keEnam indikator tersebut harus dipahami oleh 

siswa dalam satu pertemuan sedangkan materi yang akan dibahas banyak. 

Oleh karena itu peneliti menggunakan strategi NHT, dengan strategi ini ke 

enam indikator tersebut dapat disapaikan dan dipahami oleh murid secara 

cepat. Setiap indikator akan disebut pertanyaan atau tugas yang nantinya 

menjadi bahan diskusi siswa. Materi ini sebenarnya memberikan pengetahuan 

kepada peserta didik mengenai masalah tenaga kerja dan angkatan kerja yang 

ada di Indonesia. Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang semakin tinggi 

tiap tahunnya, membuat tenaga kerjanyapun semakin meningkat, akibatnya 

para tenaga kerja dan angkatan kerja tersebut membutuhkan suatu pekerjaan 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun jika lapangan pekerjaan 

terbatas maka akan terjadi ketidak seimbangan. ketidak seimbangan tersebut 

membuat jumlah pencari pekerjaan lebih tinggi di bandingkan jumlah 

pekerjaan. Dampaknya masyarakat Indonesia banyak yang tidak 

mendapatkan pekerjaan, hal ini tentu akan dapat menimulkan suatu bencana 

sosial seperti pengangguran. 

 Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik 

oleh faktor alam maupun dan / atau faktor non alam maupun faktor manusia 

sehingga mengakibatkan timbulnya koban jiwa manusia kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Joko, 2011 : 75). 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul ‘EFEKTIFITAS STRATEGI NUMBERED HEAD 

TOGETHER (NHT) PADA MATERI MASALAH ANGKATAN KERJA 

DAN TENAGA KERJA, SERTA PERANAN PEMERINTAH DALAM 



4 
 

UPAYA PENANGGULANGAN KELAS VIII SMP NEGERI 1 TERAS 

BOYOLALI TAHUN AJARAN 2014/2015”. 

 

B. Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat di identifikasikan 

masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Kondisi siswa di SMP Negeri 1 Teras sebagai subjek pembelajaran 

memiliki partisipasi belajar yang rendah, yaitu kurang mampu menjawab 

pertanyaan atau memahami dalam penguasaan materi 

2. Kondisi belajar yang masih di dominasi siswa tertentu, siswa kurang 

tertarik dengan cara guru menyampaikan materi (karena metode kurang 

menarik) dan sebagian besar siswa kurang termotivasi untuk belajar dan 

menjawab soal. 

 

C. Batasan Masalah  

 Berdsarkan identifikasi masalah diatas, agar penelitian ini lebih terarah 

maka batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini dilakukan di Sekolah SMP Negeri 1 Teras Boyolali kelas 

VIII. 

2. Strategi pembelajaran yang di eksperimenkan untuk mengetahui 

efektifitas pencapaian tujuan pembelajaran adalah strategi pembelajaran 

Numbered Head Together materi masalah angkatan kerja dan tenaga 

kerja serta peranan pemerintah dalam upaya penanggulangannya. 

 

D. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah strategi Numbered Head Together (NHT) dapat digunakan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran IPS materi masalah angkatan kerja dan 

tenaga kerja serta peranan pemerintah dalam upaya penanggulangannya? 
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2. Apakah strategi Numbered Head Together lebih efektif dibandingkan 

dengan penggunaan metode konvensional ? 

 

E. Tujuan Penelitian  

 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain untuk 

menganalisis dan mengkaji tentang : 

1. Strategi Numbered Head Together (NHT) dapat digunakan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran IPS materi masalah angkatan kerja dan 

tenga kerja serta peranan pemerintah dalam upaya penanggulangannya, 

dan 

2. Strategi Numbered Head Together lebih efektif dibandingkan dengan 

penggunaan metode konvensional. 

 

F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis manfaat  penelitian ini adalah memberikan sumbangan 

ilmu tentang : 

a. Strategi Numbered Head Together (NHT) dapat digunakan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran IPS materi masalah angkatan kerja 

dan tenga kerja serta peranan pemerintah dalam upaya 

penanggulangannya, dan 

b. Strategi Numbered Head Together lebih efektif dibandingkan dengan 

penggunaan metode konvensional  

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangasih pada 

pembelajaran IPS, khususnya untuk meningkatkan efektifitas proses 

pembelajaran IPS siswa melalui strategi Numbered Head Together 

(NHT). 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa : 

1) Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran. 
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2) Meningkatkan perhatian siswa dalam menerima materi pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial. 

3) Menumbuh kembangkan daya tarik dan perhatian sswa dalam 

proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 

4) Mengembangkan ide dan kreatifitas siswa. 

5) Meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. 

b. Manfaat bagi guru : 

1) Mengembangkan professional guru. 

2) Mengembangkan keterampilan guru dalam mengajar. 

3) Mendapatkan strategi pembelajaran yang baru untuk 

mengembangkan materi pelajaran. 

c. Manfaat bagi sekolah : 

1) Mengembangkan metode pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosialyang 

sudah ada di sekolahan dengan inovasi baru sesuai dengan 

kemajuan zaman. 

2) Meningkatkan mutu dan kualitas sekolah. 

d. Manfaat bagi peneliti selanjutnya 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat djadikan referensi  

dalam meakukan penelitian sejenis. 


