
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Pembelajaran aktif secara sederhana didefinisikan sebagai metode 

pengajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam poses pembelajaran. 

Pembelajaran aktif mengkondisikan agar siswa selalu melakukan  

pembelajaran yang bermakna dan senantiasa berpikir tentang apa yang dapat 

dilakukan selama proses pembelajaran. Konsep pembelajaran aktif 

berkembang setelah sejumlah institusi melakukan penelitian tentang lamanya 

ingatan siswa terhadap materi pelajaran yang terkait dengan metode 

pembelajaran yang di gunakan (Warsono dan Hariyanto, 2013: 12) 

Hasil penelitian dari National Training Laboratories di Bethel, Maine 

(1995), Amerika Serikat menunjukkan bahwa dalam kelompok pembelajaran 

berbasis guru (teacher-centered learning) mulai dengan ceramah tugas 

membaca, presentasi guru, siswa hanya dapat mengingat 30%, dengan metode 

diskusi yang tidak di dominasi oleh guru siswa dapat mengingat 50%, jika 

diberi kesemptan melakukan sesuatu siswa dapat mengingat 75%. Praktek 

pembelajaran dengan cara mengajar menyebabkan siswa lebih dapat 

mengingat 95%. 

Berdasarkan penelitian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) tidak hanya melalui ceramah, tetapi 

siswa terlibat langsung. Proses belajar melalui pengalaman langsung siswa 

tidak sekedar mengamati, tetapi harus menghayati, terlibat dalam perbuatan, 

dang bertanggung jawab terhadap hasilnya (Dimiyati, 2010: 45) 
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Proses pembelajaran kelas III di SD Negeri 1 Mangunegara masih 

menggunakan kurikulum KTSP walaupun kurikulum 2013 menerapkan untuk 

kelas III pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan  

tematik. Hal itu dikarenakan di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga 

memang belum di berlakukan pembelajaran menggunakan pendekatan  

tematik. 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan. Pembelajaran yang menarik dan menyenangkan adalah 

pembelajaran yang ada di kelas maupun di luar kelas dengan menggunakan 

metode pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa, menjadikan siswa 

tertantang untuk lebih mendalami materi pelajaran, menumbuhkan kreatifitas, 

sehingga siswa lebih semangat dalam belajar dan hasil belajar atau prestasinya 

meningkat, namun pada kenyataannya kegiatan pembelajaran kurang 

melibatkan siswa dalam pembelajaran. Siswa hanya mendengarkan hal-hal 

yang disampaikan guru, akibatnya rendahnya pemahaman siswa terhadap mata 

pelajaran IPS, serta nilai yang diperoleh siswa rendah. Hasil nilai  ulangan 

yang dipeoleh siswa saat ulangan materi jual beli dari 24 sisa hanya 3 siswa 

yang tuntas dengan nilai diatas 70 dan 21 siswa lainnya mendapatkan nilai di 

bawah KKM yaitu 70. Selain itu kegiatan diskusi sangat jarang dilakukan dan 

membebaskan siswa berpikir sendiri. Hal ini menyebabkan siswa cepat merasa 

bosan dan kurang termotivasi untuk menggali hal-hal baru terkait materi 

pembelajaran. 
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Hasil wawancara yang dilakukan dengan guru kelas, guru 

menyampaikan bahwa pada pembelajaran IPS materi jua beli kurang 

maksimal, karena dalam proses pembelajaran siswa masih belum meiliki 

keberanian dan keyakinan unuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 

guru, selain itu banyak siswa yang tidak memiliki kesempatan yang sama 

dalam bertanya. Hal tersebut dibuktikan dalam proses pembelajaran ketika 

salah satu siswa bertanya siswa lainnya bersikap acuh karena merasa tidak 

perlu ikut bertanya, selain itu siswa juga merasa minder karena merasa 

pertanyaan yang akan disampaikan salah. Kondisi seperti ini dapat 

berpengaruh terhadap kepercayaan diri siswa dan juga  prestasi belajar. 

Melihat kondisi di atas, menjadi dasar peneliti dan guru dalam 

menentukan langkah-langkah perbaikan pembelajaran yang tepat agar dapat 

meningkatkan rasa percaya diri siswa dan pemahaman siswa terhadap materi 

yang dipelajarinya, sehinga akan berpengaruh terhadap pestasi belajar siswa. 

Berdasarkan hasil diskusi dengan guru kelas, maka disepakati melalui model 

pembelajaran Numbered Heads Together. Pembelajaran melalui model 

Numbered Heads Together dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa karena 

pada proses pembelajarannya guru menunjuk nomer kepala siswa secara acak 

dan siswa yang ditunjuk maju untuk menyampaikan hasil dari diskusi didepan 

siswa lainnya, siswa juga dituntut untuk berani mengeluarkan pendapat dan 

yakin akan kemampuannya sendiri dalam proses pembelajaran. 
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Model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) akan dibantu 

menggunakan media membaca gambar. Armstrong (Said dan Budimanjaya, 

2015: 206) membaca gambar adalah mendiskripsikan gambar melalui 

penjelasan mengenai apa yang terkandung di dalam gambar. Gambar adalah 

bentukan pola spasial, namun gambar mengandung deskripsi tertentu yang 

dapat disampaikan secara lisan. 

B. Rumusan Masalah 

 

Sesuai latar belakang masalah, bagaimanakah cara meningkatkan rasa 

percaya diri dan prestasi belajar ? 

1. Bagaimana model Numbered Heads Together berbantu media baca gambar 

dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam pembelajaran IPS? 

2. Bagaimana model Numbered Heads Together berbantu media baca gambar 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran IPS? 

C. Tujuan penelitian 

 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan : 

 

1. Untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam pembelajaran IPS 

melalui model Numbered Heads Together berbantu media baca gambar. 

2. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

melalui model Numbered Heads Together berbantu media baca gambar. 

D. Manfaat Penelitian 

 
1. Manfaat Teoretis 

 
Secara teoretis penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan rasa 

percaya diri dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS 
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2. Manfaat Praktis 
 

a. Bagi Guru 
 

1. Meningkatkan strategi atau model pembelajaran yang menarik 
 

2. Membantu guru untuk menyelesaikan masalah-masalah 

pembelajaran 

b. Bagi Siswa 

 

1. Sebagai sarana meningkatkan aktivias siswa dalam proses 

pembelajaran 

2. Meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPS 

 

3. Dapat menuangkan ide-idenya dalam sebuah diskusi kelompok. 

 

c. Bagi Sekolah 

 

1. Dapat membuka wawasan baru kependidikan bagi sekolah 

 

2. Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di SD. 

 

d. Bagi Peneliti 

 

1. Membantu peneliti memperoleh pengetahuan yang baru dalam hal 

model pembelajaran di kelas 
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