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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran pada hakekatnya merupakan suatu proses komunikasi 

yang bersifat timbal balik, baik antara guru dengan siswa, maupun siswa 

dengan siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Guru merupakan 

kunci keberhasilan dalam menciptakan suasana belajar kondusif yang 

menyenangkan untuk mengarahkan siswa agar dapat mencapai tujuan secara 

optimal. Untuk itu guru harus mampu menempatkan dirinya sebagai fasilitator, 

motivator dan evaluator.  

Hubungannya dengan nilai dalam pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS), seorang guru harus menciptakan proses pembelajaran yang aktif  

mendorong siswa untuk bertingkah laku dalam pembelajaran sesuai dengan 

nilai-nilai yang berlaku. Seperti yang dikemukakan oleh Silberman (2012: 32) 

bahwa ketika mata pelajarannya tidak menarik, seringkali kegembiraan dalam 

kegiatan belajar aktif itu saja sudah dapat menyenangkan siswa dan 

memotivasi mereka untuk menguasai pelajaran yang paling menjenuhkan 

sekalipun. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Susanto (2014: 2) 

bahwa para pengajar hendaknya mewujudkan proses pembelajaran IPS dengan  

Pendidikan Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM). 

Karakteristik materi pelajaran IPS yang sangat luas, menjadikan siswa kurang 

tertarik dan mudah bosan dalam proses pembelajaran IPS, karena dalam 

pembelajaran siswa hanya diarahkan pada kemampuan menghafalkan suatu 
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fakta atau konsep.  Pembelajaran dengan PAIKEM tidak hanya guru yang aktif 

tetapi lebih ditekankan bagaimana upaya supaya siswa lebih aktif dan kreatif 

dalam belajar sehingga suasana menjadi lebih menyenangkan dan siswa akan 

mudah menyerap materi yang disampaikan. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti dengan guru 

kelas V SD Negeri Kalicupak Lor, pembelajaran yang dilaksanakan guru sudah 

berjalan dengan baik. Pembelajaran dilakukan menggunakan metode ceramah, 

tanya jawab, dan penugasan, tetapi yang dominan digunakan ceramah. Guru 

juga telah melibatkan siswa dalam pembelajaran walaupun tidak selalu dan 

hanya sedikit siswa yang aktif  karena siswa kurang memiliki kemauan untuk 

mengemukakan ide-idenya bahkan menanyakan hal yang dianggap kurang 

dimengerti. Misalnya ketika guru memberikan pertanyaan, jarang sekali siswa 

yang mengacungkan jari untuk menjawab pertanyaan. Pada saat guru 

memberikan kesempatan untuk bertanya maupun berpendapat, siswa kurang 

antusias dan berani merespon. Sehingga pembelajaran didominasi oleh guru 

dan siswa cenderung hanya duduk, diam, dan menghafal apa yang disampaikan 

guru tanpa mau membaca materi untuk memahami. Siswa belum berusaha 

mengetahui sesuatu dengan bertanya atau membaca. 

Pembelajaran yang berlangsung guru juga belum menggunakan model 

yang sesuai dan menyenangkan sehingga mengakibatkan siswa kurang tertarik, 

bosan dan jenuh terhadap pembelajaran. Hal tersebut mengakibatkan beberapa 

siswa lebih memilih bermain dan ribut sendiri daripada memperhatikan 

pelajaran. Hal ini juga ditunjukkan hasil ulangan harian semester ganjil mata 

Peningkatan Rasa Ingin..., Alfriesta Rahayu, FKIP, UMP, 2016



3 

 

 

 

pelajaran IPS materi tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu-Budha dan islam di 

Indonesia tahun 2015/2016 menyebutkan  dari 22 siswa dengan KKM 65 hanya 

8 atau 36% siswa yang memperoleh nilai di atas KKM dan sisanya 14 atau 

63% siswa memperoleh nilai di bawah KKM. Dan rata-rata kelas yang dicapai 

adalah 61,7. Hal ini menunjukan bahwa prestasi belajar IPS kurang baik. 

Faktor yang memungkinkan kondisi tersebut terjadi antara lain 

kreatifitas guru yang kurang maksimal. Pembelajaran yang diterapkan 

cenderung teacher center karena guru dengan metode ceramah yang 

mendominasi pembelajaran. Adanya perubahan paradigma dalam proses 

pembelajaran yang tadinya berpusat pada guru  (teacher centered) menjadi 

pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered) diharapkan dapat 

mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. 

Sehingga siswa tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi siswa dapat 

menggali dan menemukan sendiri materi yang dipelajari, sebagaimana yang 

dijelaskan teori konstruktivisme dimana siswa belajar harus secara aktif 

membangun pengetahuannya. Aktivitas siswa yang aktif dalam pembelajaran 

akan berdampak pada prestasi belajar yang lebih baik.  

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang terjadi dapat 

diatasi dengan penggunaan model pembelajaran yang tepat guna atau sesuai 

guna. Guru harus mampu memilih model yang sesuai dengan materi yang akan 

diajarkan sehingga siswa merasa senang dan tertarik belajar IPS. Untuk 

menciptakan pembelajaran yang manarik tersebut diperlukan model yang lebih 

bervariasi dan inovasi yang dapat menyegarkan suasana belajar mengajar. 
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Salah satu inovasi dalam pembelajaran adalah dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT).  

Hasil diskusi antara peneliti dan guru maka bersepakat akan melakukan 

upaya perbaikan untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa dan prestasi belajar 

siswa kelas V terutama materi peristiwa sekitar proklamasi. Dan diputuskan 

untuk menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT) sebagai model yang akan digunakan dalam pembelajaran di 

kelas. Menurut Johnson & Johnson dalam Trianto (2009:57) menyatakan 

bahwa tujuan pokok belajar kooperatif adalah memaksimalkan belajar siswa 

untuk peningkatan prestasi akademik dan pemahaman baik secara individu 

maupun kelompok. 

Model pembelajaran tipe Numbered Head Together (NHT) ini dipilih 

karena menurut Rahayu dalam Susanto (2014: 227) pembelajaran koperatif tipe 

Numbered Head Together (NHT) mengedepankan kepada aktivitas siswa 

dalam mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber 

yang akhirnya dipresentasikan di depan kelas. Selain itu model pembelajaran 

ini menuntut siswa untuk lebih aktif dan bertanggung jawab penuh dan 

memahami materi pembelajaran dan  memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling 

tepat.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merasa perlu 

mengadakan penelitian tentang adanya peningkatan rasa ingin tahu dan prestasi 

belajar IPS dengan menggunakan model pembelajaran tipe Numbered Head 
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Together (NHT) dengan pengambilan judul penelitian “Peningkatan Rasa Ingin 

Tahu Siswa dan Prestasi Belajar IPS Materi Peristiwa Sekitar Proklamasi 

Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together (NHT) di 

Kelas V SD Negeri Kalicupak Lor.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah melalui pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together 

(NHT) dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa terhadap materi peristiwa 

sekitar proklamasi di kelas V SD Negeri Kalicupak Lor? 

2. Apakah melalui pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together 

(NHT) dapat meningkatkan prestasi belajar siswa terhadap materi 

peristiwa sekitar proklamasi di kelas V SD Negeri Kalicupak Lor? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, sebagai 

berikut: 

1. Tujuan Umum 

a. Meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di Sekolah Dasar. 

b. Pengembangan ketrampilan guru dalam menanggulangi berbagai 

permasalahan pembelajaran yang dihadapi. 

c. Memberikan kesempatan kepada guru mengadakan pengkajian secara 

bertahap terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukannya sehingga 

tercipta perbaikan yang berkesinambungan. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) pada 

materi peristiwa sekitar proklamasi kelas V SD Negeri Kalicupak Lor. 

b. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) pada 

materi peristiwa sekitar proklamasi kelas V SD Negeri Kalicupak Lor. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi berbagai kalangan, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis  

a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi 

yang relevan khususnya untuk kajian mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial. 

b. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian yang 

sudah dikembangkan sebelumnya mengenai model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT). 

c. Adanya penelitian dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) ini dapat menjadi 

dasar untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru  

1) Sebagai sarana penambahan pengalaman guru didalam 

melaksanakan pembelajaran mata pelajaran IPS melalui model 

pembelajaran tipe Numbered Head Together (NHT).  
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2) Membantu guru untuk mampu memilih model pembelajaran agar 

lebih inovatif dan menyenangkan. 

3) Sebagai alat masukan tingkat keprofesionalan kinerja dalam proses 

belajar mengajar. 

b. Bagi Siswa  

1) Meningkatkan rasa ingin tahu siswa dalam proses pembelajaran IPS 

materi peristiwa sekitar proklamasi. 

2) Meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi peristiwa sekitar 

proklamasi. 

c. Bagi sekolah 

1) Memberikan masukan bagi pihak sekolah khususnya kepala sekolah 

dalam usaha perbaikan proses pembelajaran guru di SD Negeri 

Kalicupak Lor. 

2) Meningkatkan prestasi belajar siswa sehingga dapat menghasilkan 

kualitas siswa dan kualitas lulusan yang baik dan dapat bersaing 

untuk melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. 

d. Bagi Peneliti 

1) Bagi peneliti dapat mengetahui dan mengembangkan pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) sehingga terbiasa 

melakukan inovasi dalam proses pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kualitas belajar siswa dan kualitas guru mengajar. 

2) Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan bekal 

pengetahuan dan pengalaman mengajar kepada peneliti sebagai 

calon pendidik. 
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