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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan adalah usaha terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi pada 

dirinya. Pendidikan merupakan pengalaman individu yang bertujuan mendapatkan 

pengetahuan untuk mewujudkan budi pekerti, pikiran dan jasmani dari setiap 

siswa tersebut. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional pasal 3 dirumuskan bahwa tujuan pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dalam watak peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk 

berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berwawasan luas, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

 Keberhasilan pendidikan nasional merupakan tujuan utama bangsa 

Indonesia. Salah satu faktor penunjang pendidikan yaitu dengan menciptakan 

suasana Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang kondusif. Berbagai usaha 

pebaharuan kurikulum, perbaikan sistem pengajaran, peningkatan kualitas 

kemampuan guru, dan lain sebagainya merupakan suatu upaya ke arah 

peningkatan mutu pembelajaran. Banyak hal yang dapat ditempuh untuk 

mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah bagaimana cara menciptakan 

suasana belajar yang baik, mengetahui kebiasaan dan kesenangan belajar siswa 

agar siswa bergairah dan berkembang sepenuhnya selama proses belajar 

berlangsung. Untuk itu guru seharusnya menciptakan pembelajaran inovatif sesuai 

dengan kondisi siswa yang nantinya dapat meningkatkan pebelajaran di Sekolah 

Dasar salah satunya pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 

 IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) atau sains dalam arti sempit sebagai 

disiplin ilmu dari physical sciences dan life science. Ilmu Pengetahuan Alam atau 

sains diambil dari kata latin scientia yang arti hafiahnya adalah pengetahuan, 

tetapi kemudian berkembang menjadi khusus Ilmu Pengetahuan Alam atau sains. 
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Menurut Powler (dalam Samatowa, 2010:3) bahwa IPA merupakan ilmu yang 

berhubungan dengan gejala alam dan kebendaannya yang sistematis yang tersusun 

secara teratur, berlaku umum yang berupa kumpulan dari hasil observasi dan 

eksperimen/sistematis artinya pengetahuan itu tersusun dalam suatu sistem, tidak 

berdiri sendiri, satu dengan lainnya saling berkaitan, saling menjelaskan sehingga 

seluruhnya merupakan satu kesatuan yang utuh, sedangkan berlaku umum artinya 

pengetahuan itu tidak hanya berlaku oleh seseorang atau beberapa orang dengan 

cara eksperimentasi yang sama akan memperoleh hasil yang konsisten. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa belajar IPA dimaksudkan agar siswa mempunyai 

pengetahuan, gagasan dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar, yang 

diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah  antara lain 

penyelidikan, penyusunan dan penyajian gagasan-gagasan. 

 Pembelajaran IPA berupaya untuk membangkitkan minat siswa agar mau 

meningkatkan kecerdasan dan pemahamannya tentang alam seisinya, Samatowa 

(2010:1). Pembelajaran IPA mempunyai tujuan untuk memupuk minat dan 

pengembangan siswa terhadap dunia mereka dimana mereka hidup.  

 Dari penjabaran tersebut maka peneliti melakukan pengamatan dan 

wawancara darin guru Kelas 5 di SDN 2 Danyang Kabupaten Grobogan, bahwa 

pembelajaran IPA masih menekankan pada konsep-konsep yang terdapat di dalam 

buku, dan juga belum menggunakan variasi dalam proses pembelajaran 

berlangsung, salah satunya belum menggunakan model pembelajaran. Guru kelas 

masih mempertahankan urutan-urutan dalam buku tanpa memperdulikan 

kesesuaian dengan kondisi pemikiran belajar siswa. hal ini membuat pembelajaran 

tidak efektif, dan siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran berlangsung, 

karena siswa kurang merespon terhadap pelajaran yang disampaikan guru. Maka 

pengajaran ini cenderung menyebabkan kebosanan kepada siswa. para siswa telah 

memiliki kemampuan awal yang telah diterima di kelas sebelumnya.maka dari itu 

kemampuan awal siswa ini harus digali agar siswa lebih belajar mandiri dan 

kreatif khususnya pada mata pelajaran IPA. 
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Dalam hal di atas guru bisa menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Heads Together (NHT) untuk mengetauhi motivasi dan hasil 

belajar siswa. Disini siswa yang menjadi lebih aktif selama proses pembelajaran, 

karena model pembelajaran tersebut bekerja menggunakan nomor pada masing 

siswa disetiap kelompok. Kemudian siswa diberi soal untuk dikerjakan secara 

berkelompok, setelah selesai guru akan memanggil salah satu nomor untuk maju 

kedepan membacakan hasil kerja kelompoknya. 

Dari hasil wawancara juga diketahui berdasar hasil tes formatif mata 

pelajaran IPA pada semester I yang dilaksanakan di Kelas 5 SDN 2 Danyang 

Kabupaten Grobogan. Dari  32  siswa  terdapat  hanya 21 siswa yang dapat 

menguasai materi pembelajaran sebesar 65,625%  ke atas atau yang mendapat 

nilai 70 ke atas. Sedangkan 11 siswa nilainya kurang dari 70 sebesar 34,4%, 

sehingga belum tuntas dalam belajar. KKM nilai yang ditetapkan adalah 70 dan 

target yang ingin dicapai adalah 100%. Berdasarkan hasil reflektif tersebut 

diketahui beberapa kekurangan siswa dalam pembelajaran adalah rendahnya hasil 

belajar khususnya pada mata pelajaran IPA. Terbukti bila diadakan ulangan harian 

per pokok bahasan selalu ada hasil belajar siswa di bawah rata-rata kalau 

dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya. Hal tersebut karena dalam 

pengajaran guru kurang bervariasi dalam penyampaian materi yang diajarkannya. 

Guru hanya menerangkan dengan ceramah dan cara ditulis di papan tulis saja, 

sehingga motivasi siswa untuk belajar tidak muncul. 

Dalam hal tersebut guru harus menentukan suatu strategi belajar mengajar 

yang inovatif dengan keadaan, agar proses belajar mengajar dapat memotivasi 

siswa dan berhasil dengan baik. Sebaliknya, pemilihan metode yang kurang sesuai 

akan berakibat pada timbulnya kesulitan siswa dalam menguasai materi 

pembelajaran. Pembelajaran yang berhasil ditandai dengan penguasaan materi 

pembelajaran oleh siswa yang biasanya dinyatakan dalam indikator berupa nilai. 

Dalam tujuan penelitian ini adalah supaya penerapan model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT) melalui Penelitian Tindakan Kelas dapat 

meningkatkan motivasi dan  hasil belajar IPA siswa Kelas 5.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasar latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang 

diperoleh adalah sebagai berikut. 

a. Guru selama proses pembelajaran hanya menggunakan metode ceramah saja, 

sehingga siswa menjadi bosan dan malas untuk memahami materi yang 

diajarakan. 

b. Guru kurang bervariasi dalam menggunakan model pembelajaran, maka 

siswa menjadi pasif selama proses pembelajaran karena guru kurang 

melibatkan siswa. 

c. Apabila guru masih cenderung menggunakan metode pembelajaran yang 

kurang inivatif tersebut, maka akan berdampak pada siswa dengan motivasi 

dan hasil belajarnya tidak akan meningkat dan siswa yang mempunyai nilai 

KKM rendah akan tertinggal tidak bisa menyesuaikan dengan temanya yang 

nilai KKMnya sudah tuntas. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 

1. Apakah penarapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together (NHT) pada pelajaran IPA dapat meningkatkan motivasi siswa 

Kelas 5 SD? 

2. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif Numbered Heads 

Together (NHT) pada pelajaran IPA dapat meninggkatkan hasil belajar 

siswa Kelas 5 SD? 

3. Apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa Kelas 5 SD 

pada pelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Heads Together (NHT)? 

4. Bagaimana cara penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together (NHT) pada pelajaran IPA agar dapat meningkatkan 

motivasi siswa Kelas 5 SD? 



5 
 

5. Bagaimana cara penarapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together (NHT) pada pelajaran IPA agar dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa Kelas 5 SD? 

1.4 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka pemecahan masalahnya adalah: 

1. dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together (NHT) selama proses pembelajaran berlangsung dapat memotivasi 

siswa dalam belajar IPA. 

2. dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together (NHT) dapat meninggkatkan hasil belajar IPA pada siswa Kelas 5. 

3. supaya hasil belajar siswa meningkat, guru harus menggunakan penarapan 

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) yang 

dimana model pembelajaran Numbered Heads Together tersebut bekerja 

secara kelompok jadi guru juga harus memotivasi siswa selama 

pembelajaran berlangsung agar siswa menjadi senang dan bersungguh-

sungguh dalam belajar. 

4. cara penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together (NHT) dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung yang 

dimana guru membagi siswa dalam kelompok kecil dan siswa tersebut 

mendapat nomor yang berbeda dengan temannya kemudian guru 

memberikan soal untuk dikerjakan bersama kelompoknya. Dengan 

penerapan model tersebut dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. 

5. cara penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together (NHT) dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung yang 

dimana guru membagi siswa dalam kelompok kecil dan siswa tersebut 

mendapat nomor yang berbeda dengan temannya kemudian guru 

memberikan soal untuk dikerjakan bersama kelompoknya. Dengan 

penerapan model tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang 

maksimal. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut. 

1. Untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran IPA Kelas 5 SDN 

2 Danyang Kabupaten Grobogan yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA Kelas 5 

SDN 2 Danyang Kabupaten Grobogan yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). 

3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap hasil belajar IPA Kelas 5 

SDN 2 Danyang Kabupaten Grobogan dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). 

4. Untuk membuktikan cara penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together (NHT) pada pelajaran IPA Kelas 5 SDN 2 

Danyang Kabupaten Grobogan agar dapat meningkatkan motivasi. 

5. Untuk membuktikan cara penarapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together (NHT) pada pelajaran IPA Kelas 5 SDN 2 

Danyang Kabupaten Grobogan agar dapat meningkatkan hasil belajar. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini ada beberapa manfaat yang dapat diambil, antara lain: 

A. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat 

mengembangkan dan maupun memberikan peningkatan maupun perbaikan 

dalam pembelajaran IPA khususnya. Penelitian tindakan kelas ini juga 

diharapkan mampu memberi manfaat kepada sekolah dan guru mengenai 

masalah-masalah dalam pembelajaran IPA. 

B. Manfaat Praktis  

1. Manfaat bagi siswa: 

a. meningkatkan kualitas pendidikan untuk siswa, sehingga siswa 

akan merasa nyaman dalam belajar di sekolah. 

b. memberikan motivasi siswa  untuk selalu berinteraksi dalam 

pembelajaran yang berlangsung. 



7 
 

2. Manfaat bagi guru: 

a. meningkatkan kinerja guru dalam pemahaman menggunakan 

model pembelajaran yang inovatif selama pembelajaran 

berlangsung. 

b. meningkatkan kualitas prestasi yang dimiliki guru dalam halnya 

penyampaian materi pembelajaran.  

3. Manfaat bagi sekolah: 

a. memberikan masukan positif untuk sekolah agar lebih 

meningkatkan motivasi dan hasil belajara siswa-siswinya dengan 

menggunakan model pembelajaran yang inovatif maupun media 

pembelajaran lainnya yang dapat membangkitkan interaksi siswa 

selama pembelajaran berlangsung. 
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