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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sunarya (2008: 112) mengatakan bahwa masalah pendidikan yang 

dihadapi dewasa ini semakin luas. Pertama, karena sasaran pembangunan adalah 

manusia sebagai makhluk unik. Kedua, usaha pendidikan harus mengantisipasi 

ke hari depan yang tidak semua aspek dapat terjangkau.  

Menghadapi dua masalah yang disebutkan oleh Sunarya di atas, peran 

pendidik dalam hal ini guru menjadi sangat penting. Karena itu, guru diharapkan 

untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab. Dalam 

mengemban tugas yang demikian, guru menggunakan berbagai pendekatan, 

strategi, dan model pembelajaran yang dapat memudahkan peserta didik 

memahami materi yang diajarkannya. 

Berdasarkan pengamatan peneliti selama melakukan PPL, pada SD 

Dukuh 03 Salatiga, tampak bahwa model pembelajaran yang diterapkan pada 

mata pelajaran IPA, masih menekankan pada model pembelajaran konvensional 

yaitu ceramah. Guru menjadi pusat belajar dan siswa dikondisikan untuk 

mendengarkan penjelasan guru dan mencatat. Siswa menjadi malas karena 

situasi yang demikian, dan banyak siswa mengalami kesulitan dalam 

meningkatkan hasil belajar IPA. Akhirnya, banyak siswa menjadi tidak lulus 

pada mata pelajaran IPA berdasarkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang 

ditetapkan oleh sekolah. 

Melihat kenyataan yang demikian, peneliti tertarik untuk menawarkan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT sebagai solusi dalam pembelajaran. 

Meskipun secara umum model pembelajaran kooperatif mensyaratkan hal yang 

sama, yaitu pada pembelajaran kelompok dan saling ketergantungan di antara 

anggota dalam kelompok,ciri yang membedakan NHT dengan model 

pembelajaran kooperatif lainnya adalah bahwa dalam model pembelajaran ini, 

siswa diberikan nomor berdasarkan jumlah kelompok, dan siswa yang nomornya 
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dipanggil diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil-hasil yang 

ditemui di dalam kelompok.   

Hal ini menunjukkan bahwa di dalam kelompok, andaikan ada anggota 

kelompok yang memiliki kemampuan rendah, dan diberikan kesempatan untuk 

menjadi pemimpin mewakili temannya mempresentasikan hasil, maka 

ketergantungan anggota kelompok lain tentang keberhasilan kelompok sangat 

bergantung padanya. Ini akan berimplikasi pada tanggungjawab yang diemban, 

dan bagaimana kelompok belajar mempercayai anggotanya. 

Mengacu pada pemikiran tersebut, maka melalui penelitian ini, peneliti 

tertarik untuk mengkaji bagaimana penerapan model pembelajaran cooperative 

learning tipe NHT pada siswa khusus pada mata pelajaran IPA. Karena itu, topik 

yang menjadi usulan penelitian penulis adalah: “Efektivitas Penerapan Model 

Pembelajaran Cooperative Learning tipe NHT terhadap Hasil Belajar Mata 

Pelajaran IPA Siswa Kelas 5 SDN Dukuh 03 Salatiga”. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan topik yang dijadikan sebagai judul penelitian ini, maka yang 

menjadi rumusan masalah adalah bagaimana efektivitas penerapan model 

pembelajaran cooperative learning tipe NHT terhadap hasil belajar mata pelajaran 

IPA siswa kelas 5 SDN Dukuh 03 Salatiga 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian sesungguhnya adalah untuk menjawab rumusan 

masalah penelitian atau pertanyaan penelitian. Karena itu, tujuan penelitian ini 

adalah mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran cooperative learning 

tipe NHT terhadap Hasil Belajar mata pelajaran IPA siswa kelas 5 SDN Dukuh 03 

Salatiga. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya 

ilmu pendidikan dalam mengembangkan strategi, pendekatan, model 

pembelajaran yang tepat dan efektif pada mata pelajaran IPA kelas 5 Sekolah 

Dasar. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a) Sekolah 

   Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi sekolah tentang model 

pembelajaran yang tepat terlebih pada mata pelajaran IPA pada siswa kelas 5 

sekolah dasar. 

b) Guru 

   Penelitian ini memberikan masukan bagi guru untuk memperkaya strategi,  

pendekatan, model pembelajaran di kelas terlebih mata pelajaran IPA pada 

siswa kelas 5 sekolah dasar secara khusus dan siswa kelas lainnya secara 

menyeluruh. 

c) Siswa 

  Penelitian ini memberikan masukan bagi siswa agar secara kreatif dan mandiri      

dapat mendesain eksperimen terlebih dalam mata pelajaran IPA, sekaligus 

mendorong siswa agar menjadi berani menyampaikan gagasan-gagasan yang 

diperoleh melalui eksperimen. 


