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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan salah satu instrumen terpenting untuk mendorong 

terjadinya keberhasilan dalam berbagai aspek pembangunan nasional. Melalui 

pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan, keterampilan, 

mempertinggi budi pekerti, dan mempertebal semangat juang nasionalisme 

sehingga mampu bersaing di era globalisasi saat ini. Peningkatan mutu 

pendidikan senantiasa menjadi perhatian utama bagi pemerintah, lembaga 

pendidikan, serta yayasan dengan upaya mengembangkan kurikulum, 

meningkatkan sarana prasarana, memberikan peluang bagi anak bangsa untuk 

menempuh pendidikan melalui jalur beasiswa dan kegiatan-kegiatan seperti 

pemberdayaan guru, pembekalan, dan pelatihan tentu penting untuk 

meningkatkan kualitas guru. 

Inti dari pendidikan adalah proses pembelajaran yang melibatkan 

beberapa komponen. Menurut Sanjaya (2010: 59), “lima komponen proses 

pembelajaran meliputi tujuan, materi pelajaran, metode atau strategi 

pembelajaran, media, dan evaluasi”. Selaras dengan Peraturan Pemerintah RI 

Nomor 32 Tahun 2013 Pasal 19 (ayat 1) tentang Standar Nasional Pendidikan 

bahwa: 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik yang lebih baik, 

di mana guru memegang peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar, 

mengarahkan, membimbing, menumbuhkan motivasi belajar siswa, dan mampu 
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menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, sehingga 

tercapainya keberhasilan pembelajaran secara efektif dan efisien.  

SMA Negeri 8 Surakarta diketahui telah menerapkan kurikulum 2013 di 

semua tingkatan kelas (kelas X, XI, dan XII). Penerapan kurikulum 2013 

berpusat pada siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran berlangsung dengan 

pendekatan active learning. Artinya, dalam kegiatan belajar mengajar siswa 

dituntut untuk lebih aktif, interaktif, kreatif, dan mampu memberdayakan 

kemampuan berpikir kritis, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator kelas. 

Dari penerapan kurikulum 2013 tersebut diharapkan dapat mampu 

meningkatkan kemampuan belajar siswa baik dari segi kognitif, afektif maupun 

psikomotorik. Namun, masalah yang sering terjadi terkait dengan pelaksanaan 

proses pembelajaran yaitu adanya ketidaksesuaian antara penerapan praktik di 

dalam kelas dengan tujuan pembelajaran kurikulum 2013 itu sendiri, di mana 

guru masih mendominasi kegiatan belajar mengajar dibandingkan siswanya. 

Sanjaya (2010: 224) mengemukakan bahwa “salah satu kelemahan proses 

pembelajaran yang dilaksanakan para guru adalah kurang adanya usaha 

pengembangan kemampuan berpikir siswa”. Menurut Johnson (2011: 183), 

“berpikir kritis adalah sebuah proses yang terarah dan jelas yang digunakan 

dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, 

membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah”. Berpikir 

kritis memungkinkan siswa untuk menemukan kebenaran dari banyaknya 

informasi atau kejadian yang ada di sekeliling mereka dalam kehidupan sehari-

hari. 

Berdasarkan hasil wawancara pada Kamis, 22 Maret 2018, dengan salah 

satu guru ekonomi kelas X IPS SMA Negeri 8 Surakarta, Bapak Antonius Edy 

Prayitno mengatakan bahwa kendala yang dihadapi saat proses belajar mengajar 

adalah siswa terlihat kurang aktif, inovatif dan kritis dalam pembelajaran 

sehingga berdampak pada hasil belajar siswa yang kurang maksimal. 

Beberapa faktor penyebab siswa kurang dalam berpikir kritis ditunjukkan 

dengan perilaku siswa diantaranya: 1) tingkat keingintahuan siswa untuk belajar 

ekonomi  rendah ditunjukkan masih banyaknya siswa yang enggan untuk 
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bertanya, menjawab, maupun menanggapi pertanyaan dari guru. 2) ketika 

kegiatan diskusi hanya beberapa siswa saja yang memecahkan masalah yang 

telah diberikan guru sementara siswa lain mengobrol dengan temannya diluar 

materi yang dikehendaki guru. 3) siswa kurang maksimal dalam mengumpulkan, 

menyusun informasi, dan menarik kesimpulan tentang tugas yang dikerjakan. 4) 

siswa kurang percaya diri akan kemampuannya. 5) guru yang menggunakan 

metode ceramah dan kurang memanfaatkan media pembelajaran yang ada (LCD 

Proyektor) sehingga cenderung siswa merasa bosan dan kurang bersemangat 

selama proses KBM berlangsung, terlebih lagi saat jam pelajaran sore hari pukul 

14.00-15.30 WIB dimana kesiapan siswa dalam merespon pelajaran menjadi 

berkurang, siswa merasa sudah lelah dan mengantuk. 

Trianto (2010: 51) berpendapat bahwa “model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas”. Artinya, model pembelajaran yang tepat akan menjadi 

salah satu komponen pembelajaran yang memiliki peranan penting dalam 

menciptakan aktivitas belajar siswa yang baik, mampu mendorong berpikir kritis 

siswa, dan menumbuhkan kreatifitas siswa yang akan berdampak pada 

peningkatan hasil belajar. Setelah mengetahui permasalahan yang di hadapi guru 

dan siswa, peneliti bekerjasama dengan guru ekonomi untuk menerapkan salah 

satu model pembelajaran kooperatif. Menurut Solihatin (2008: 4), “pembelajaran 

kooperatif diartikan sebagai suatu struktur tugas bersama dalam suasana 

kebersamaan di antara sesama anggota kelompok”. Tipe yang digunakan adalah 

numbered heads together (NHT) atau kepala bernomor. Menurut Lie (2005: 59), 

“tipe ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-

ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat”. 

Penelitian ini berfokus pada upaya peningkatan kemampuan berpikir 

kritis melalui model pembelajaran kooperatif tipe numbered heads together 

(NHT) dalam pembelajaran ekonomi kelas X IPS SMA Negeri 8 Surakarta. 

Pembatasan masalah diperlukan guna menghindari terjadinya beda penafsiran 

terhadap hasil penelitian dan meminimalisir kemungkinan terjadinya hasil 

penelitian yang tidak fokus. Adapun alasan peneliti memilih model 
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pembelajaran kooperatif tipe numbered heads together (NHT) sebagai stategi 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa adalah numbered heads together 

(NHT) dinilai memudahkan siswa berkomunikasi dengan guru dan teman kelas 

yang menjadi anggota kelompoknya, dibandingkan dengan model pembelajaran 

langsung yang mana siswa hanya duduk berhadap-hadapan dengan guru dan 

terus memperhatikan gurunya. Numbered heads together  (NHT) juga sebagai 

upaya dalam menerapkan metode diskusi kelompok yang inovatif agar semua 

siswa yang dibentuk kelompok diskusi dapat ikut serta terlibat langsung untuk 

berpikir memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi serta tidak terjadi 

saling mengandalkan satu sama lain diantara anggota kelompoknya karena siswa 

tidak tahu nomor berapa dari mereka yang akan dipanggil guru untuk 

menerangkan hasil diskusi, serta solusi untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa dalam kegiatan diskusi kelompok. Hal ini diharapkan dapat 

berdampak pada peningkatan penguasaan materi dan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Numbered Heads Together (NHT) Pada Pembelajaran Ekonomi Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas X IPS SMA Negeri 8 

Surakarta Tahun Ajaran 2018/2019”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti dapat dikemukakan 

rrumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe numbered heads together (NHT) pada 

pembelajaran ekonomi dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa 

kelas X IPS SMA Negeri 8 Surakarta tahun ajaran 2018/2019?” 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan Penelitian Tindakan 

Kelas yang ingin dicapai adalah upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa pada pembelajaran Ekonomi kelas X IPS SMA Negeri 8 Surakarta tahun 

ajaran 2018/2019 melalui model pembelajaran kooperatif tipe numbered heads 

together (NHT). 



5 
 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

pengetahuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe numbered heads together 

(NHT) untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

b. Sebagai bahan acuan atau referensi untuk pertimbangan bagi penelitian 

yang relevan di masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengembangan proses 

pembelajaran yang mampu meningkatkan keberhasilan belajar untuk 

mencapai tujuan pendidikan. 

b. Bagi Guru 

Dapat dijadikan bahan untuk menambah referensi model 

pembelajaran dan menjadi bahan acuan bagi guru dalam penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran ekonomi sebagai 

upaya peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. 

c. Bagi Siswa 

Dengan penerapan model pembelajaran tipe numbered heads 

together (NHT) diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang 

menyenangkan dan bermanfaat serta mampu meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis. 

d. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam 

bidang pendidikan agar dapat berguna ketika kelak menjadi seorang guru 

maupun orang tua yang secara langsung turun tangan mendidik anak. 




