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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam undang-undang No.20/2003 Bab I pasal 1 ayat (17) dikemukakan

bahwa “Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem

pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Standar nasional pendidikan bukan hanya mengatur tentang standar isi, tetapi juga

standar proses, kompetansi kelulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana,

pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.

Komponen-komponen pendidikan seperti itu yang selanjutnya

berkonsekuensi melahirkan pola pembelajaran disekolah yang maksimal (Arifin

2009:42). Namun menjadi ironi ketika tidak semua sekolah mampu melengkapi

komponen-komponen itu dengan lengkap. Banyak sekolah yang masih berada di

bawah standar nasional di atas, yang salah satunya adalah tenaga kependidikan

atau guru. Guru menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. Kemampuan

mengelola proses pembelajaran di kelas dibutuhkan secara mutlak oleh guru guna

terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan tidak membosankan. Untuk

menciptakan situasi kelas yang efektif dan tidak membosankan tentunya

dibutuhkan kecakapan khusus dari guru. Seperti yang disampaikan Joni (Dalam

Dimyati dan Mujiono, 2009 : 287) bahwa, Guru adalah orang yang tahu persis

situasi dan kondisi diterapkannya kurikulum yang berlaku. Selain itu guru

bertanggung jawab atas terciptanya hasil belajar yang diinginkan.

Dalam proses pembelajaran dikelas khususnya mata pelajaran IPA masih

sering dijumpai masalah-masalah terkait mata pelajaran ini. Seperti, masih

minimnya aktivitas siswa, yang berakibat rendahnya nilai yang diperoleh.
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Mengajar merupakan upaya yang dilakukan oleh guru agar siswa belajar.

Dalam pembelajaran, siswalah yang menjadi subjek, dialah pelaku kegiatan

belajar. Agar siswa berperan sebagai pelaku dalam kegiatan belajar, maka guru

hendaknya merencanakan pembelajaran, yang menuntut siswa banyak melakukan

aktivitas belajar. Sten (dalam Dimyati, 2006: 62) berpendapat bahwa guru harus

berperan dalam mengorganisasikan kesempatan belajar bagi masing-masing

siswa, artinya mengubah peran guru dari bersifat didaktis menjadi lebih bersifat

mengindividualis, yaitu menjamin bahwa setiap siswa memperoleh pengetahuan

dan keterampilan di dalam kondisi yang ada.

Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalami sendiri.

Thomas M. Risk (dalam Rohani, 2004: 6) mengemukakan tentang belajar

mengajar sebagai berikut: mengajar adalah proses membimbing pengalaman

belajar. Pengalaman itu sendiri hanya mungkin diperoleh jika peserta didik itu

dengan keaktifannya sendiri bereaksi terhadap lingkungannya.

Kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa untuk aktif dalam

pembelajaran akan berdampak baik pada hasil belajarnya. Seperti yang

dikemukakan oleh Djamarah (2000: 67) bahwa: “Belajar sambil melakukan

aktivitas lebih banyak mendatangkan hasil bagi anak didik, sebab kesan yang

dapat didapatkan oleh anak didik lebih tahan lama tersimpan didalam benak anak

didik”. Senada dengan hal diatas, Gie (1985: 6) mengatakan bahwa:

”Keberhasilan siswa dalam belajar tergantung pada aktivitas yang dilakukannya

selama proses pembelajaran. Aktivitas belajar adalah segenap rangkaian kegiatan

atau aktivitas secara sadar yang dilakukan seseorang yang mengakibatkan

perubahan dalam dirinya, berupa perubahan pengetahuan atau kemahiran yang

sifatnya tergantung pada sedikit banyaknya perubahan”

John (dalam Dimyati, 2006: 44) mengemukakan bahwa belajar adalah

menyangkut apa yang harus dikerjakan siswa untuk dirinya sendiri, maka inisiatif

harus datang dari siswa sendiri, guru sekedar pembimbing dan pengarah. Dan

Hamalik (2001: 171) mengatakan bahwa pengajaran yang efektif adalah

pengajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan

aktivitas sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Rousseau (dalam Sardirman,
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1994: 96) yang memberikan penjelasan bahwa segala pengetahuan itu harus

diperoleh dengan pengamatan sendiri, pengalaman sendiri, penyelidikan sendiri,

dengan bekerja sendiri, dengan fasilitas yang diciptakan sendiri, baik secara

rohani maupun teknisis. Ini menunjukkan setiap orang yang belajar harus aktif,

tanpa ada aktivitas maka proses belajar tidak mungkin terjadi.

Di lain pihak, Rohani (2004: 96) menyatakan bahwa belajar yang berhasil

mesti melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis.

Aktivitas fisik ialah peserta didik giat aktif dengan anggota badan, membuat suatu

bermain atau bekerja, ia tidak hanya duduk dan mendengarkan, melihat atau

hanya pasif. Kegiatan fisik tersebut sebagai kegiatan yang tampak, yaitu saat

peserta didik melakukan percobaan, membuat kontruksi model, dan lain-lain.

Sedangkan peserta didik yang memiliki aktivitas psikis (kejiwaan) terjadi jika

daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau banyak berfungsi dalam

pengajaran. Ia mendengarkan, mengamati, menyelidiki, mengingat, dan

sebagainya. Kegiatan psikis tersebut tampak bila ia sedang mengamati dengan

teliti, memecahkan persoalan, mengambil keputusan, dan sebagainya.

Selanjutnya Hamalik (2001: 175) mengatakan penggunaan aktivitas besar nilainya

dalam pembelajaran, sebab dengan melakukan aktivitas pada proses

pembelajaran, siswa dapat mencari pengalaman sendiri, memupuk kerjasama yang

harmonis dikalangan siswa, siswa dapat bekerja menurut minat dan kemampuan

sendiri, siswa dapat mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis, dapat

mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa, suasana belajar menjadi lebih hidup

sehingga kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran menyenangkan bagi

siswa.

Dengan mengemukakan beberapa pandangan di atas, jelas bahwa dalam

kegiatan belajar, subjek didik atau siswa harus aktif berbuat. Dengan kata lain,

bahwa dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas. Tanpa aktivitas, belajar

tidak akan berlangsung dengan baik. Seperti yang dikemukakan oleh Sardiman

(1994: 93) bahwa: ”pada prinsipnya belajar adalah berbuat, berbuat untuk

mengubah tingkah laku jadi melakukan kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak

ada aktivitas. Itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat
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Penting di dalam interaksi belajar mengajar”. Azas aktivitas digunakan dalam

semua jenis metode mengajar, baik metode mengajar di dalam kelas maupun

metode mengajar di luar kelas. Penggunaannya dilaksanakan dalam bentuk yang

berlain-lainan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dan disesuaikan dengan

orientasi sekolah yang menggunakan jenis kegiatan tersebut.

Model pembelajaran yang cocok untuk mendorong siswa aktif adalah

model pembelajaran kooperatif tipe numbered head together (NHT). Karena

model pembelajaran ini akan menuntut siswa   untuk bekerja sama dalam

kelompok untuk saling bertukar pikiran dalam menyelesaikan pemecahan masalah

latihan soal-soal sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa, mampu

memperdalam pemahaman siswa, menyenangkan siswa dalam belajar,

mengembangkan sikap positif siswa, mengembangkan sikap kepemimpinan

siswa, mengembangkan rasa ingin tahu siswa, meningkatkan rasa percaya diri

siswa, mengembangkan rasa saling memiliki, serta mengembangkan keterampilan

untuk masa depan.

Disamping alasan-alasan di atas, pemilihan model pembelajaran kooperatif

tipe numbered head together (NHT) menjadi pilihan penulis, juga disebabkan oleh

fakta suasana belajar di kelas selama penulis melakukan observasi. Fakta yang

ditemui bahwa IPA yang seharusnya menjadi pelajaran yang menantang dan

menyenangkan, menjadi pelajaran yang membosankan, sebab guru masih

menggunakan ceramah dalam proses pembelajaran dan jarang memotivasi siswa

untuk berani mengemukakan pendapatnya, menghargai pendapat teman atau

orang lain, dan saling memberikan pendapat (sharing  ideas). Selain itu dalam

belajar biasanya siswa dihadapkan  pada latihan soal-soal atau pemecahan

masalah. Oleh sebab itu model pembelajaran kooperatif tipe numbered head

together (NHT) sangat baik untuk dilaksanakan karena siswa dapat bekerja sama

dan saling membantu dalam mengatasi tugas yang dihadapinya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas maka rumusan

masalah penelitian yang berjudul “Upaya Meningkatkan Keaktifan Dan Hasil
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Belajar IPA Siswa Kelas V SDN Sraten 01 Melalui Penerapan Model

Pembelajaran Numbered Head Together (NHT) Pada Mata Pelajaran IPA

Semester II Tahun Ajaran 2012/2013” ini ialah sebagai berikut :

1.2.1 Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe numbered head

together (NHT) dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas V SDN Sraten

01?

1.2.2 Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe numbered head

together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN

Sraten 01?

Dengan standar kompetensi memahami perubahan yang terjadi di alam dan

hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam dan kompetensi dasar

mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan, mengidentifikasi

jenis-jenis tanah serta mendeskripsikan struktur bumi.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian bermaksud untuk menjawab rumusan masalah yang

diajukan. Karena itu, tujuan penelitian ini ialah untuk meningkatkan keaktifan dan

hasil IPA siswa kelas V SDN Sraten 01melalui penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe numbered head together (NHT).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan baik secara

langsung maupun  tidak langsung. Adapun manfaat yang dapat diperoleh melalui

penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diuraikan di bawah

ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi  sumbangan ilmu yang positif

bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang model pembelajaran dan

penerapannya dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.
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1.4.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Siswa

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan keaktifan dan

hasil belajar IPA dengan baik.

2) Bagi Guru

a) Temuan-temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan oleh guru dalam merancang dan melaksanakan

program pembelajaran,

b) Memberikan pengalaman langsung kepada guru untuk

mengimplementasikan model pembelajaran kooperatif tipe

numbered head together (NHT) dalam upaya meningkatkan

keaktifan belajar dan hasil belajar IPA siswa,

c) Melalui pengalaman ini diharapkan mereka lebih kreatif dalam

memilih dan mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif

dan produktif.

3) Bagi Orang Tua dan Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini akan lebih meningkatkan peran

orang tua dan masyarakat untuk membimbing dan membina anak-anak

menjadi rajin belajar dengan memfasilitasi kebutuhan belajar anak

sesuai kebutuhan dan kemampuan.

4) Bagi Sekolah

Diharapkan mempersiapkan lebih banyak fasilitas belajar

mengajar yang menarik agar siswa dapat tertarik dan memiliki

aktivitas untuk belajar.

5) Bagi Penulis

a) Memperoleh pengetahuan tentang model pembelajaran dan cara

penerapannya.

b) Memperoleh pengalaman yang berharga yang nantinya dapat

menjadi bekal untuk terjun di dunia pendidikan.


