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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar belakang 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diajarkan di sekolah. Mata pelajaran IPA dikatakan penting untuk diajarkan 

mulai dari sekolah dasar, karena materinya mencakup lingkungan yang ada di 

sekitar siswa dan alam tempat tinggal manusia. Mata pelajaran IPA memberikan 

pengetahuan yang luas pada siswa mengenai gejala alam yang terjadi di alam. 

Nur dan Wikandari dalam Trianto (2011 : 143) menjelaskan bahwa proses 

pembelajaran IPA lebih ditekankan pada pendekatan keterampilan proses, 

sehingga siswa dapat menemukan fakta-fakta membangun konsep, teori, dan 

sikap ilmiah sehingga dapat berpengaruh positif terhadap kualitas proses 

pendidikan maupun produk pendidikan. Salah satu karakteristik pembelajaran 

IPA yaitu menekankan pada pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar peserta didik mampu mencari proses mencari tahu dan berbuat.  

Guru dalam praktek mengajar IPA memerlukan model pembelajaran yang 

mampu melibatkan siswa untuk aktif  dalam kegiatan pembelajaran untuk 

menemukan dan menerapkan sendiri idenya. Guru berperan membantu siswa 

untuk mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Terkait pembelajaran IPA 

secara umum, masalah utama dalam pembelajaran IPA adalah masih belum 

maksimal daya serap peserta didik yang dapat dilihat dari rata-rata hasil belajar 
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siswa terhadap materi yang dipelajari yang berakibat pada belum optimalnya 

hasil belajar. Permasalahan  lain dalam kegiatan pembelajaran IPA adalah siswa 

masih menghafal fakta, prinsip atau teori saja dan siswa tidak terlibat secara aktif 

dalam pembelajaran sehingga menyebabkan siswa menjadi pasif, oleh sebab itu 

diperlukan suatu model pembelajaran yang membuat siswa menjadi aktif saat 

mengikuti kegiatan pembelajaran, yang diharapkan akan berdampak pada hasil 

pembelajaran. 

Permasalahan di atas juga dihadapi siswa di SD N 1 Tajug. Berdasarkan 

hasil observasi, dapat diketahui bahwa salah satu indikator keberhasilan belajar 

yang belum tercapai dalam pembelajaran IPA adalah percaya diri siswa dan 

prestasi belajar yang masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan 

dengan masih banyak siswa yang kurang percaya diri dalam  menyampaikan 

pendapat pada saat pembelajaran. Siswa tidak berani menyampaikan pendapat 

karena malu dan takut pendapatnya salah. Sikap  percaya diri pada siswa harus 

diterapkan dalam pembelajaran, karena dengan sikap percaya diri siswa akan 

merasa lebih yakin dan optimis saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Sikap 

percaya diri yang dimiliki siswa tersebut akan membuat siswa berani 

menyampaikan pendapat di depan siswa lain. 

Permasalahan lain yang muncul selain sikap percaya diri yang kurang 

adalah rendahnya prestasi belajar siswa. Guru menjelaskan masih banyak siswa 

yang memperoleh nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). KKM 

mata pelajaran IPA di SD Negeri 1 Tajug adalah 70, sedangkan hasil ulangan 

tengah semester (UTS) yang diperoleh siswa menunjukkan, dari 28 siswa baru 
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16 siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM sementara 12 siswa belum 

mencapai KKM. Dari data hasil pre test yang telah dilakukan, menunjukkan 9 

siswa sudah mencapai nilai KKM sementara sisanya 19 siswa belum mencapai 

nilai KKM. Data tersebut menunjukkan bahwa prestasi belajar IPA di SD Negeri 

1 Tajug masih belum sesuai dengan yang diharapkan. 

Melihat permasalahan di atas diperlukan model pembelajaran yang sesuai 

dengan karakter siswa dan materi pembelajaran. Salah satu model yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran IPA yaitu model pembelajaran kooperatif. 

Slavin (2005 : 4) menjelaskan bahwa pembelajaran kooperatif adalah merujuk 

pada berbagai macam metode pengajaran di mana para siswa bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam 

mempelajari materi pelajaran. Ada bermacam-macam atau jenis model 

pembelajaran kooperatif atau Cooperative Learning, salah satunya adalah model 

Numbered Head Together (NHT).  Trianto (2010 : 82) menjelaskan bahwa model 

pembelajaran Numbered Head Together (NHT) merupakan jenis pembelajaran 

kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai 

alternatif terhadap struktur kelas tradisional. Spenser Kagen dalam Trianto (2010 

: 82) juga menjelaskan bahwa pembelajaran kooperatif tipe Numberd Head 

Together (NHT) digunakan untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam 

menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek 

pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) 

mempunyai nilai yang positif jika diterapkan dalam pembelajaran. Pembelajaran 
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Kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) menginstruksikan siswa untuk 

melakukan kerja sama dalam kelompok. Tujuan pembelajaran yang dapat 

tercapai melalui model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together 

(NHT) diantaranya selain siswa menyampaikan pengetahuan yang dimiliki 

kepada siswa lain dan mendapat pengetahuan dari temannya. Siswa berani 

menyampaikan sebuah pendapat, lebih dari itu sikap-sikap sosial lainnya juga 

dapat diperoleh dari penerapan model kooperatif tipe Numbered Head Together 

(NHT). 

Manfaat dari penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Head Together (NHT) diharapkan dapat mengatasi  permasalahan yang ada di 

kelas V SD Negeri 1 Tajug yaitu percaya diri dan prestasi belajar yang masih 

belum optimal. Kondisi siswa yang kurang percaya diri dalam menyampaikan 

pendapatnya dan prestasi belajar siswa yang masih rendah, diharapkan mampu 

ditingkatkan dengan cara pembelajaran model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Head Together (NHT). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT)  

dapat meningkatkan  sikap percaya diri siswa  kelas V SD N 1 Tajug pada 

materi  sifat-sifat cahaya ? 

2. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas V SD N 1 Tajug pada materi 

sifat-sifat cahaya ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini mempunyai dua tujuan yang ingin dicapai, 

yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan tujuan bagi 

kalangan sekolah dasar, sedangkan tujuan khusus merupakan tujuan yang ingin 

dicapai oleh subjek penelitian, yaitu siswa kelas V SD Negeri 1 Tajug 

Kecamatan Karangmoncol pada semester 2 tahun ajaran 2015/2016. 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum Penelitian Tindakan Kelas ini adalah untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA kelas V di SD N 1 Tajug. 

2. Tujuan Khusus 

a. Meningkatkan sikap percaya diri siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif  tipe Numbered Head Together (NHT) pada 

materi sifat-sifat cahaya di kelas V SD N 1 Tajug. 

b. Meningkatkan prestasi belajar siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif  tipe Numbered Head Together (NHT) pada sifat-

sifat cahaya di kelas V SD N 1 Tajug. 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah pengetahuan dan keterampilan mengenai penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) 

b. Dapat dijadikan referensi  dalam penelitian sejenis. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran IPA materi sifat-sifat 

cahaya. 

2) Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang 

diajarkan guru. 

b. Bagi Guru 

Memberi pengetahuan baru mengenai penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT). 

c. Bagi Sekolah 

Meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. 

d. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan atau pengetahuan mengenai cara belajar yang dapat 

menjadikan siswa lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran. 
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