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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu pembelajaran yang ada di sekolah adalah pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) yang merupakan mata pelajaran yang diberikan di 

tingkat SD dan SMP. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) mengkaji seperangkat 

peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. 

Pada jenjang SMA, bidang Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) terdiri dari mata 

pelajaran sejarah, ekonomi, sosiologi, dan geografi.  

Menurut Seminar dan loka karya Ikatan Geografi Indonesia (IGI) (dalam 

Yusman, 2010: 4) Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan 

perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan 

kewilayahan dalam konteks keruangan. Dengan mempelajari geografi siswa 

dapat mengembangkan pengetahuan tentang pola-pola keruangan dan proses 

yang berkaitan, menerapkan pengetahuan geografi untuk kepentingan 

pembangunan, dan menumbuhkan sikap, kesadaran, dan kepedulian terhadap 

lingkungan hidup dan sumber daya serta toleransi keragaman sosial-budaya 

masyarakat. 

Rendahnya mutu pembelajaran pada mata pelajaran Geografi khususnya 

kelas XI SMA Negeri 1 Pagerbarang menyebutkan bahwa rata-rata nilai yang 

dicapai siswa dalam tahun pelajaran 2012/ 2013 pada semester ganjil 

dikatakan masih rendah atau hanya sebagian kecil yang memperoleh nilai di 

atas KKM. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini, 
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Tabel 1.1 Nilai UAS Tahun Pelajaran 2012/ 2013 

No. Kelas 
Jumlah 

siswa 

Nilai rata – 

rata 

Sudah 

Tuntas 

Belum 

Tuntas 

1. XI IPS 1 35 71,65 23 12 

2. XI IPS 2 35 69,32 16 19 

3. XI IPS 3 34 70,29 20 14 

Sumber : Hasil Nilai UAS Mata Pelajaran Geografi (Desember 2012) 

Berdasarkan Tabel 1.1 Nilai UAS kelas XI IPS 2 pada mata pelajaran 

Geografi tergolong masih rendah, terutama kelas XI IPS 2, dari 35 siswa 

dengan KKM 70 hanya 16 siswa yang memperoleh nilai di atas KKM atau 

45,7% yang tuntas belajar dari target ketuntasan belajar 100% dan sisanya 19 

siswa yang memperoleh  nilai di bawah KKM atau 54,3% belum tuntas 

belajar. Dilihat dari uraian data nilai UAS di atas siswa kelas XI IPS 2 

semester 1 SMA Negeri 1 Pagerbarang, masih banyak siswa yang belum 

mencapai KKM yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada guru mata pelajaran 

geografi, dari hasil nilai UAS yang diperoleh siswa kelas XI masih rendah 

terutama kelas XI IPS 2. Permasalahan yang muncul yaitu: 1) Guru kurang 

menggunakan berbagai variasi model pembelajaran, 2) Guru kurang 

memanfaatkan media pembelajaran. Guru hanya menggunakan metode 

berceramah dalam menyampaikan materi pelajaran. Akibatnya siswa merasa 

bosan dan kurang maksimal dalam menerima pelajaran sehingga akan 

berdampak pada prestasi belajar yang menjadi kurang memuaskan.  

Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap guru tentang adanya 

pembelajaran yang kreatif dan inovatif dan kendala dari sarana dan prasarana 
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yang kurang memadai terutama alat peraga yang masih kurang, sehingga guru 

belum menggunakan model dan media pembelajaran secara optimal. 

Untuk mengatasi hal tersebut guru harus menciptakan pembelajaran 

yang menyenangkan yaitu diperlukan model pembelajaran yang lebih menarik 

dan inovatif yang dapat mengubah suasana dalam pembelajaran menjadi 

menyenangkan. Salah satu inovasi dalam pembelajaran adalah dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif. Ada banyak model pembelajaran 

kooperatif, diantaranya yaitu group investigation dan numbered heads 

together. Penelitian ini menggunakan perpaduan model group investigation 

dan numbered heads together karena kedua model tersebut identik dengan 

kerja kelompok dan diskusi. Kerja kelompok merupakan salah satu strategi 

pembelajaran yang menuntut siswa aktif. Sistem  pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan sesama 

siswa dalam tugas-tugas terstruktur. (Lie. A, 2008: 12).  

Menurut Slavin (2008: 16) Group Investigation secara umum, guru 

merancang sebuah topik yang cakupannya luas, lalu membaginya ke dalam 

sub topik tertentu. Sama halnya dengan pertukaran gagasan antar siswa. 

Sebagai bagian dari investigasi, siswa mencari informasi yang disumbangkan 

oleh tiap anggota kelompok supaya menghasilkan buah karya kelompok. 

Sedangkan menurut Trianto (2010: 82) Number Heads Together (NHT) 

atau penomoran berpikir bersama adalah merupakan jenis pembelajaran 
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kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan 

sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional. 

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, peneliti mengatasi 

masalah belajar siswa pada mata pelajaran Geografi pada kompetensi dasar 

Menganalisis Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Kaitannya dengan 

Pembangunan Berkelanjutan menggunakan perpaduan model pembelajaran 

Group Investigation dan Numbered Heads Together untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Pagerbarang.  

Dengan perpaduan model pembelajaran Group Investigation dan 

Numbered Heads Together diharapkan siswa lebih berperan aktif dalam 

proses pembelajaran sehingga suasana belajar akan lebih menyenangkan dan 

prestasi belajar siswa meningkat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Apakah prestasi belajar siswa dapat ditingkatkan melalui Perpaduan 

Model Pembelajaran Group Investigation dan Numbered Heads Together pada 

materi Pelestarian Lingkungan Hidup kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 

Pagerbarang. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa melalui perpaduan model 

pembelajaran Group Investigation dan Numbered Heads Together pada materi 

Pelestarian Lingkungan Hidup. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi berbagai kalangan, yaitu: 

a. Bagi Guru 

1) Meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran Geografi. 

2) Meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation dan Numbered Heads Together. 

3) Membantu guru untuk memilih dan memperbaiki model pembelajaran 

agar lebih aktif, inovatif, dan menyenangkan. 

b. Bagi Siswa 

1) Siswa kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Pagerbarang lebih berprestasi 

terhadap mata pelajaran Geografi. 

2) Siswa akan memperoleh pelajaran Geografi yang lebih menarik, 

menyenangkan, sehingga prestasi belajar siswa akan meningkat. 
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c. Bagi Sekolah 

1) Dapat memberikan kontribusi dalam rangka perbaikan proses 

pembelajaran dan upaya meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. 

2) Meningkatkan prestasi belajar siswa sehingga dapat menghasilkan 

kualitas siswa dan kualitas lulusan yang baik dan dapat bersaing untuk 

melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. 

d. Bagi Peneliti 

1) Bagi peneliti dapat mengetahui dan mengembangkan pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation dan Numbered Heads Together 

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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