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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pertumbuhan 

dan perkembangan setiap manusia. Pernyataan tersebut sesuai dengan 

pendapat Henderson dalam Sadulloh (2011:55) yang mengatakan bahwa 

pendidikan adalah “suatu proses pertumbuhan dan perkembangan, sebagai 

hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik, 

berlangsung sepanjang hayat sejak manusia lahir”. Pengertian di atas 

mengisyaratkan bahwa pendidikan sangat berperan penting terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan setiap individu, baik pertumbuhan dan 

perkembangan fisik, kecerdasan, maupun mental. Pertumbuhan dan 

perkembangan tersebut harus berkesinambungan agar tidak ada yang terlalu 

mendominasi diantara ketiganya. 

Pemerataan pertumbuhan dan perkembangan harus sangat diperhatikan. 

Implementasi pertumbuhan dan perkembangan seorang siswa telah tercantum 

pada tujuan pendidikan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 

Tahun 2003 Bab I Pasal I Ayat I telah menjelaskan tujuan pendidikan, yaitu: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara. 
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Upaya merealisasikan tujuan tersebut dilakukan melalui beberapa jenis 

pendidikan yaitu: formal, informal dan non formal. Pendidikan formal 

berjenjang mulai dari SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, dan perguruan 

tinggi. Tujuan pendidikan inilah yang akan menentukan keberhasilan 

pendidikan itu sendiri. Tanpa adanya tujuan pendidikan maka proses 

pembelajaran tidak akan terarah dengan baik. 

Keberhasilan dalam pendidikan biasanya hanya dilihat dari kemampuan 

kognitif siswa saja, padahal aspek afektif dan psikomotor siswa juga sangat 

penting. Kemampuan kerjasama merupakan salah satu aspek afektif dan 

psikomotor siswa di dalam proses pembelajaran. Kerjasama merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mengerjakan sesuatu. Tugas 

kelompok yang diberikan oleh guru akan lebih mudah dikerjakan apabila 

siswa saling bekerjasama. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat 

Johnson (2011: 164) yang mengungkapkan bahwa “kerjasama mampu 

mengatasi berbagai rintangan, bertindak mandiri dan dengan penuh 

tanggungjawab, mengandalkan bakat setiap anggota kelompok, mempercayai 

orang lain, mengeluarkan pendapat, dan mengambil keputusan”. 

Teori di atas menjelaskan bahwa kerjasama tidak hanya mengandalkan 

satu orang saja melainkan mengandalkan kemampuan setiap anggota 

kelompoknya. Setiap siswa di dalam kelompok akan saling berinteraksi. 

Pengetahuan setiap anggota kelompok menjadi lebih berkembang karena 

akan terjadi penyaluran pengetahuan melalui proses interaksi tersebut. Siswa 

yang sudah paham akan membantu siswa yang kurang paham, sehingga 
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secara tidak langsung akan mengangkat prestasi belajar teman sebaya mereka 

karena siswa yang tadinya kurang paham akan menjadi paham. 

Prestasi belajar yang merupakan aspek kognitif siswa adalah 

penguasaan materi siswa yang ditunjukkan dalam bentuk nilai. Wahab (2015: 

243) menjelaskan bahwa “belajar dalam hal ini dipandang dari sudut berapa 

banyak materi yang dikuasai siswa”.  Teori tersebut menjelasakan bahwa 

semakin banyak materi yang dikuasai siswa maka prestasi belajarnya akan 

semakin baik. Materi-materi yang harus dikuasai siswa termuat dalam 

beberapa mata pelajaran.  

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran 

yang tercantum dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang di 

dalamnya termuat sangat banyak materi, sehingga guru harus mensiasati agar 

materi-materi tersebut dapat dipahami oleh siswa, salah satunya yaitu dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif. 

Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang 

menekankan belajar dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Majid (2013: 

178) berpendapat bahwa model pembelajaran kooperatif “mewadahi siswa 

untuk dapat bekerja sama dalam kelompok, tujuan kelompok adalah tujuan 

bersama”. Pembelajaran menggunakan sistem kelompok akan membuat siswa 

lebih banyak berinteraksi dengan siswa yang lainnya. 

Model pembelajaran kooperatif terbagi menjadi berbagai jenis, salah 

satunya yaitu tipe Numbered Heads Together (NHT). Al-Tabany (2014: 131) 
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mengungkapkan bahwa pada pelaksanan model Numbered Heads Together 

(NHT) “setiap siswa dalam kelompok mendapatkan nomor tertentu dan setiap 

nomor mendapatkan kesempatan yang sama untuk menunjukkan 

kemampuannya dalam menguasai materi”. Teori tersebut menjelaskan bahwa 

model Numbered Heads Together (NHT) menunjukkan adanya interaksi 

melalui kelompok dan semua siswa akan mendapatkan kesempatan yang 

sama untuk menunjukkan seberapa dalam mereka menguasai materi. 

Siswa akan lebih memahami materi melalui proses diskusi kelompok. 

Guru juga akan bertanya kepada siswa satu persatu dengan cara menunjuk 

nomor yang telah dimiliki siswa di masing-masing kelompok, sehingga siswa 

akan lebih paham terkait materi yang dipelajari. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Jayanti, dkk. (2014) yang berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran Koopetarif tipe NHT Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 

V Sekolah Dasar Gugus LT. Wisnu Denpasar Utara menunjukkan bahwa 

penerapan model pembelajaran NHT berpengaruh terhadap hasil belajar IPA 

kelas V yang dilihat dari nilai rata-rata posttest kelas eksperimen yaitu 70,37 

sedangkan nilai rata-rata posttest kelas kontrol yaitu 65,66. Data tersebut 

membuktikan bahwa model NHT lebih baik dari pada model non NHT. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen yang akan 

menggunakan model Cooperative Learning tipe Numbered Heads Together 

(NHT) pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) untuk kelas V 

Sekolah Dasar. Berdasarkan penjabaran di atas peneliti ingin mengetahui 

pengaruh dari model Cooperative Learning tipe Numbered Heads Together 
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(NHT) terhadap kerjasama dan presyasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS 

di kelas V SD Negeri 1 Karangjambu. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh positif terhadap kerjasama siswa antara siswa 

yang memperoleh pembelajaran Model Cooperative Learning Tipe 

Numbered Heads Together dan siswa yang  memperoleh pembelajaran 

Model Non-Cooperative Learning tipe Numbered Heads Together pada  

mata pelajaran IPS di Kelas IV SD Negeri 1 Karangjambu? 

2. Apakah terdapat pengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa antara 

siswa yang memperoleh pembelajaran Model Cooperative Learning Tipe 

Numbered Heads Together dan siswa yang  memperoleh pembelajaran 

Model Non-Cooperative Learning tipe Numbered Heads Together pada  

mata pelajaran IPS di Kelas IV SD Negeri 1 Karangjambu? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki 

beberapa tujuan, yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh positif terhadap kerjasama siswa antara siswa 

yang memperoleh pembelajaran Model Cooperative Learning  Tipe 

Numbered Heads Together dan siswa yang  memperoleh pembelajaran 

Model Non-Cooperative Learning tipe Numbered Heads Together pada  

mata pelajaran IPS di Kelas IV SD Negeri 1 Karangjambu. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa antara 

siswa yang memperoleh pembelajaran Model Cooperative Learning  Tipe 

Numbered Heads Together dan siswa yang  memperoleh pembelajaran 

Model Non-Cooperative Learning tipe Numbered Heads Together pada  

mata pelajaran IPS di Kelas IV SD Negeri 1 Karangjambu. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian eksperimen ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan 

untuk kegiatan-kegiatan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

pembelajaran IPS. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat Bagi Siswa 

1) Kerjasama siswa dalam pembelajaran dapat meningkat. 

2) Prestasi belajar siswa dapat meningkat. 

3) Memberikan suasana belajar yang menyenangkan. 

b. Manfaat Bagi Guru 

1) Menambah kemampuan Guru dalam melakukan pembelajaran 

menggunakan model cooperative learning tipe NHT. 

2) Sebagai referensi penerapan model pembelajaran dalam Kegiatan 

Belajar Mengajar. 

3) Memberikan solusi terhadap permasalahan tentang kerjasama dan 

prestasi belajar. 
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c. Manfaat Bagi Sekolah 

Memberikan saran dalam upaya mengembangkan proses pembelajaran 

yang dapat meningkatkan kerjasama dan prestasi belajar dalam mata 

pelajaran IPS kelas V menggunakan model Cooperative Learning tipe 

Numbered Heads Together. 

d. Manfaat Bagi Peneliti 

Peneletian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan 

diri dan menambah pengetahuan penulis tentang penggunaan model 

pembelajaran dan hal-hal yang terkait dengan kerjasama dan prestasi 

belajar siswa. 
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