
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

masyarakat dan Negara. Pendidikan merupakan upaya yang dapat 

mempercepat pengembangan potensi manusia untuk mampu mengemban 

tugas yang dibebankan padanya, karena hanya manusia yang dapat dididik 

dan mendidik. 

Pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan upaya yang harus 

dilakukan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Namun, dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas masih 

dirasa berat karena masih banyak kendala yang ditemukan dalam mencapai 

tujuan yang diinginkan. 

Pada saat sekarang ini masalah pendidikan begitu kompleks padahal 

pendidikan begitu penting dalam mempersiapkan manusia untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas kehidupan sebagai bangsa yang 

bermanfaat. Masalah pendidikan yang sering dihadapi adalah masalah dalam 

pembelajaran. Pembelajaran yang berdampak pada hasil belajar siswa yang 

kurang memuaskan. Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk 
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mengembangkan kemampuan untuk berfikir. Proses pembelajaran di dalam 

kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi, otak 

anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi yang 

diingatnya itu untuk menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. 

Permasalahan yang sering muncul dalam pembelajaran tak terkecuali 

pada pembelajar Ilmu Pengetahuan sosial (IPS) karena cakupan materinya 

sangat luas. Pada jenjang Sekolah Dasar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) memuat materi geografi, sejarah dan ekonomi.  

Pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) bukan hanya sekedar 

menyajikan materi-materi yang akan memenuhi para siswa, melainkan lebih 

jauh, kebutuhannya sendiri dan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan 

masyarakat. Tujuan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah 

untuk membina anak didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki 

pengetahuan, ketrampilan dan keperdulian sosial yang berguna bagi dirinya 

serta bagi masyarakat dan negara. Untuk itu guru diharapkan mampu memilih 

model pembelajaran yang tepat, sehingga dapat memotivasi siswa dan 

mampu memfalisitasi berkembangnya kemampuan siswa. 

Mutu materi penyajian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), sangat 

ditentukan oleh kemampuan dan usaha guru dalam meningkatkan kecakapan 

pribadinya. Dengan kemampuan dan kecakapan yang terus berkembang, guru 

tidak akan canggung dalam menghadapi anak didik dengan segala 

permasalahannya, karena kemampuan dan pengetahuannya, diharapkan guru 

di kelas dapat meningkatkan kualitasnya agar dapat mengajar dengan baik 

dikelas. 
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 Dari hasil wawancara dengan guru di kelas V SDN 1 Purwojati 

mengemukakan bahwa banyak keterbatasan guru dalam mengatur waktu 

pembelajaran sehingga tidak seimbang dengan materi IPS yang sangat luas 

sedangkan waktu yang terlalu banyak, membuat siswa mengalami kesulitan 

untuk memahami materi, hal ini menyebabkan siswa mengalami kejenuhan 

dan kebosanan dalam mengikuti pelajaran IPS tersebut, sehingga 

menyebabkan kurangnya motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Dalam 

kondisi yang demikian akan membuat siswa merasa bosan dan kurang 

maksimal dalam menerima pelajaran IPS sehingga akan berdampak pada 

prestasi belajar yang kurang memuaskan. 

 Hal itu dapat ditunjukan pada Indikator awal yang diperoleh siswa 

SDN 1 Purwojati untuk rata-rata kelas dalam hasil ulangan harian pada 

kompetensi dasar jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia tahun 

ajaran 2010/2011 adalah 59,29 dengan KKM = 60 sehingga masih belum 

sesuai harapan yang diinginkan. Dari 28 siswa kelas V SDN 1 Purwojati 

tahun ajaran 2010/2011, 15 siswa (53,57%) belum mencapai standar 

ketuntasan minimal dan hanya 13 siswa (46,43%) yang telah mencapai 

standar ketuntasan minimal. 

 Dilihat dari uraian data nilai di atas nilai ulangan harian siswa kelas V 

semester I SDN 1 Purwojati di atas, dapat dikatakan belum dapat mencapai 

tujuan belajar yang sudah direncanakan, karena nilai ulangan harian yang 

merupakan prestasi belajar masih dibawah KKM yang telah ditentukan 

sekolah. Hal itu tercermin dari adanya berbagai identifikasi masalah yang 
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mendasar di kelas V SDN 1 Purwojati yaitu: masih banyak siswa dengan 

nilai di bawah KKM yang telah ditentukan sekolah, rendahnya motivasi 

siswa untuk mengikuti pelajaran IPS, luasnya cakupan materi IPS sehingga 

susah dipelajari oleh siswa. 

Selain itu penyebab kegagalan dalam pembelajaran IPS dari hasil 

observasi dan wawancara di SDN 1 Purwojati antara lain guru hanya 

menggunakan metode ceramah, kurang  memperhatikan  keterlibatan  siswa.  

Akibatnya  siswa  menjadi pasif, sikap mereka terhadap mata pelajaran IPS 

kurang menyenangkan sehingga motivasinya menjadi rendah. Dari siswa 

berjumlah 27, hanya 12 siswa memperoleh kriteria termotivasi 

dalammengikuti pembelajaran atau hanya 44,44% saja dan 15 siswa 

memperoleh kriteria cukup termotivasi sebanyak 55,56%. Selain itu guru 

belum menggunakan model dan media pembelajaran secara optimal.  

Interaksi di dalam kelas banyak didominasi oleh peran guru. Siswa tidak 

terlatih untuk mengajukan pertanyaan, mengemukakan pendapat dan 

berinteraksi dengan sesama temannya.   

Kegagalan dalam pembelajaran IPS di SDN 1 Purwojati adalah siswa SD 

yang tidak dapat menguasai materi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. 

Dari wawancara dengan guru ditemukan bahwa siswa kurang menguasai 

materi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi karena materi terlalu luas yang 

harus dihafalkan dan dipahami. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka 

para siswa akan mengalami kesulitan dalam memahami jenis-jenis usaha dan 

kegiatan ekonomi. 
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 Mengingat pentingnya partisipasi siswa dalam pembelajaran, maka 

diharapkan guru dapat menciptakan situasi pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan sehingga siswa akan lebih aktif dan dapat memotivasi siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung. Jika interaksi di dalam kelas 

didominasi oleh guru maka akibatnya siswa akan menjadi pasif 

mengemukakan pendapat, dan berinteraksi dengan temannya. 

 Untuk mewujudkan harapan tersebut peran seorang guru sangat 

penting dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran IPS. Karena 

berhasil atau tidaknya proses pembelajaran sangat ditentukan oleh guru. Guru 

harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran 

agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Peningkatan prestasi akan tercapai 

apabila terjadi pembelajaran yang bermakna, yakni pembelajaran yang 

mampu melibatkan siwa aktif. Hal itu tergantung pada kemampuan guru di 

dalam mengajar. 

  Pentingnya seorang guru melakukan suatu upaya agar siswa 

memperoleh pemahaman yang mudah pada pelajaran IPS. Guru harus 

inovatif dan menciptakan pembelajaran yang menarik dan memotivasi siswa 

untuk mempelajari IPS sehingga motivasi dan prestasi belajar dapat 

meningkat. Untuk menciptakan pembelajaran yang menarik tersebut maka 

diperluakan metode pembelajaran yang tepat dan lebih bervariasi sehingga 

dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Jika motivasi 

siswa dalam belajar IPS meningkat maka siswa akan mudah mengikuti 

pelajaran yang sedang berlangsung dan siswa dapat menyerap materi 

pelajaran dengan baik. 
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 Rendahnya prestasi dan motivasi belajar yang menjadi pertimbangan 

untuk melakukan pembaharuan dan perubahan dalam pembelajaran. Karena 

pentingnya pelajaran IPS maka guru harus bisa memberikan pengetahuan dan 

pengajaran yang dapat mempermudah siswa untuk menangkap pelajaran, 

salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran yang cocok untuk 

mengatasi masalah tersebut. 

 Salah satu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi 

dan prestasi belajar serta menuntut siswa untuk aktif dalam kegiatan 

pembelajaran Cooperatif Learning tipe Numbered Head Together (NHT). 

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang mengandung 

pengertian sebagai suatu sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau 

membantu diantara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam 

kelompok, yang terdiri dari dua orang atau lebih dimana keberhasilan kerja 

sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri 

(Sholihatin,E. S, 2007:4) 

 Numbered Head Together (NHT) atau penomoran berpikir bersama 

adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang utuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur 

kelas tradisional (Trianto,2009:82). Pembelajaran Numbered Head Together 

(NHT) pertama kali dikembangkan oleh Spenser Kagen (1993) dengan 

melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercangkup 

dalam suatu pembelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi 

pembelajaran tersebut.  
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 Dengan pembelajaran Cooperatif Learning tipe Numbered Head 

Together (NHT)siswa akan aktif dan akan memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk memberikan ide-ide untuk memberikan jawaban yang lebih 

tepat, sehingga model pembelajaran ini mendorong siswa untuk 

meningkatkan kerjasama. Dengan pembelajarankooperatif tipeNumbered 

Head Together (NHT) siswa akan lebih termotivasi karena siswa akan 

berperan langsung untuk mengecek pemahaman dari pelajaran tersebut.  

 Berdasarkan masalah di atas, maka perlu diadakan penelitian tindak 

kelas pada pembelajaran IPS dengan menerapkan pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered head together (NHT). Karena dengan pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Head Together (NHT) akan menuntut siswa untuk lebih aktif 

dalam proses pembelajaran  sehinggasuasana belajar lebih menyenangkan 

dan dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa, pada materi 

jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomipada siswa kelas V SD Negeri 1 

Purwojati. 

 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang permasalahan diatas, maka inti dari 

permasalahan pokok yang harus ditemukan jawabannya adalah apakah 

motivasi dan prestasi belajar siswa kelas V SDN 1 Purwojati pada materi 

jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi dapat meningkat dengan 

menggunakan pembelajaran Numbered Head Together (NHT)? 
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Sub pertanyaan yang menjadi fokus adalah sebagai berikut : 

1. Apakah motivasi belajar siswa dapat ditingkatkan dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) pada mata 

pelajaran IPS materi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di kelas V SD 

Negeri 1Purwojati? 

2. Apakah prestasi belajar siswa dapat ditingkatkan dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) pada mata 

pelajaran IPS materi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di kelas V SD 

Negeri 1Purwojati?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini pada dasarnya untuk meningkatkan kualitas Ilmu 

Pendidikan Sosial di Sekolah Dasar, untuk mengubah pola interaksi antara 

guru dan siswa untuk menumbuhkan motivasi belajar dan prestasi belajar dan 

mengatasi permasalahan yang dihadapi guru saat proses pembelajaran 

berlangsung. Melalui pembelajaran kooperatif tipe Numbered head together 

(NHT) pada materi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia di 

kelas V Sekolah Dasar diharapkan dapat mencapai tujuan secara optimal. 

 Secara khusus tujuan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dalam pembelajaran IPS 

materi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomidi kelas V Sekolah Dasar. 

Peningkatan Motivasi dan..., Mahmudah Triastuti, FKIP UMP, 2012



2. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa melalui pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dalam pembelajaran IPS 

materi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia di kelas V 

Sekolah Dasar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian tindak kelas ini diharapkann dapat 

memberikan manfaat dari berbagai kalangan, antara lain: 

1. Bagi Siswa 

Bagi siswa Sekolah Dasar akan memperoleh pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) sehingga lebih menarik, menyenangkan sehingga 

motivasi dan prestasi belajar pada materi jenis-jenis usaha dan kegiatan 

ekonomi akan meningkat. 

2. Bagi Guru 

a. Meningkatkan profesionalitas guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

b. Meningkatkan ketrampilan guru dalam menggunakan pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT). 

c. Dapat mengembangkan kurikulum baik materi, metode, media dan 

alat evaluasi pembelajaran di kelas. 

3. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti dapat mengembangkan pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Head Together (NHT) sehingga dapat melakukan inovasi 
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pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan kualitas belajar siswa 

dan mengajar guru. 

4. Bagi Sekolah 

a. Dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan mutu 

pembelajaran di sekolah. 

b. Dapat memberikan kontribusi dalam upaya perbaikan proses 

pembelajaran di sekolah. 

c. Sebagai bahan perenungan untuk meningkatkan kinerja guru di kelas. 
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