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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan agar proses pembelajaran peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecakapan, akhlak mulia, keterampilan yang diperlukan masyarakat, 

bangsa dan negara (UU Sisdiknas, 2006). Keberhasilan untuk mencapai tujuan 

dalam pendidikan, pemerintah resmi memberlakukan program Wajib Belajar 

(Wajar) bagi seluruh warga negara Indonesia, Yang di atur pada pasal 34 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003, “Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) 

tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang dasar tanpa 

memungut biaya. Wajib belajar menjadi tanggung jawab negara, diselenggarakan 

oleh lembaga pendidikan, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. 

(Sisdiknas, 2006:18).” 

Tujuan pembelajaran saling berkaitan dengan ketertarikan siswa terhadap 

proses pelaksanaan tugas seorang guru atau pengajar. Banyak aspek yang perlu 

guru ketahuai dan perlu diperhatikan, salah satu tugas guru adalah sebagai 

pengajar yang diharapkan dapat memilih suatu konsep dari model yang tepat agar 

pola pembelajaran yang diterapkan juga bervariatif dan membangun sehingga 

memberikan pengetahuan yang luas dan mampu menciptakan suasana kelas yang 

kondusif kemudian rasa yang nyaman bagi siswa di dalam mengikuti 

pembelajaran. Salah satunya yaitu melalui penggunaan model pembelajaran yang 

tepat dan diharapkan hasil belajar siswa dapat lebih meningkat. Menurut Miftahul 

Huda (2011 : 59) pembelajaran kooperatif dapat menciptakan suasana kelas yang 

terbuka (inclusive). Pembelajaran ini mampu membangun keragaman dan 

mendorong koneksi antarsiswa. 
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Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA ) merupakan pembelajaran yang 

berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga 

IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, 

konsep-konsep, prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan 

dan memiliki sifat ilmiah (Depdiknas, 2006:486). Pendidikan IPA adalah sebagai 

salah satu mata pelajaran yang diajarkan di SD diharapkan dapat menjadi wahana 

bagi siswa untuk mempelajari dirinya sendiri dan alam semesta.  

Berdasarkan hasil penelitian Depdiknas (2007), menunjukkan bahwa masih 

banyak permasalahan pelaksanaan standar isi mata pelajaran IPA. Pembelajaran 

IPA seharusnya disampaikan dengan pendekatan, metode atau model yang 

mencakup kesesuaian antara situasi belajar anak dengan situasi kehidupan nyata 

di masyarakat. Guru dalam menerapkan pembelajaran lebih menekankan pada 

metode yang mengaktifkan guru, pembelajaran yang dilakukan guru kurang 

kreatif, lebih banyak menggunakan metode ceramah dan kurang mengoptimalkan 

media pembelajaran, sehingga menyebabkan siswa menjadi kurang aktif dan 

kreatif dalam pembelajaran. Untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu adanya 

perubahan pola pikir yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan suatu 

kurikulum. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru yang memiliki posisi untuk 

menentukan keberhasilan rancangan pembelajaran, mengelola dan mengevaluasi. 

Bila IPA diajarkan dengan cara yang tepat, maka IPA merupakan suatu pelajaran 

yang memberikan kesempatan berfikir kritis. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SD Negeri 1 Mojoagung 

Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Kelas 5 pada mata pelajaran IPA 

ditemukan pembelajaran yang diberikan oleh guru masih belum optimal karena 

masih menggunakan model pembelajaran yang bersifat konvensional yang dalam 

penyampaian pembelajarannya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, 

diskusi dan tugas. Penggunaan metode ceramah membuat siswa menjadi pasif dan 

siswa belajar secara individual. 

Guru harus mengubah model pembelajaran lama menggunakan model 

pembelajaran yang lebih bervariatif dan menyenangkan untuk digunakan dalam 

proses belajar mengajar terutama pada mata pelajaran IPA. Pada umumnya, model 
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dalam mengajar sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran, setiap mata 

pelajaran yang diajarkan harus sesuai dengan kemampuan siswa sehingga siswa 

mampu menguasai materi yang diberikan. Salah satu model pembelajaran yang 

dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif. Menurut Roger (dalam Miftahul Huda 2011: 29) 

pembelajaran kooperatif merupakan aktivitas pembelajaran berkelompok yang 

diorganisir oleh satu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada 

perubahan informasi secara sosial diantara kelompok-kelompok pembelajar yang 

di dalamnya setiap pembelajar bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri 

dan didorong untuk meningkatkan pembelajaran dari anggota-anggota yang lain 

didalam kelompok. Model pembelajaran NHT adalah salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan 

penguasaan akademik. Pembelajaran ini mengacu pada belajar kelompok siswa, 

masing-masing anggota memiliki bagian tugas (pertanyaan) dengan nomor yang 

berbeda-beda. Setiap siswa mendapatkan kesempatan sama untuk menunjang 

timnya guna memperoleh nilai yang maksimal sehingga termotivasi untuk belajar. 

Dengan demikian setiap individu merasa mendapat tugas dan tanggung jawab 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Model lain yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan IPA adalah 

model jigsaw, model kooperatif yang dilakukan secara berkelompok ini 

menekankan pada tanggung jawab pribadi siswa dan saling ketergantungan 

dengan anggota kelompok yang lain. Masing-masing siswa memiliki banyak 

kesempatan dalam berkomunikasi dan menyampaikan pendapat, serta mengolah 

informasi secara bersama-sama. Siswa bertanggung jawab atas keberhasilan 

kelompoknya dalam bagian materi yang diberikan dan menyampaikannya. 

  Dari kedua model tersebut masing-masing memiliki kelebihan yang dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam hasil belajarnya, namun model 

pembelajaran mana yang lebih efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran IPA 

di sekolah dasar. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti bermaksud melakukan 

penelitian untuk meningkatkan hasil belajar IPA dengan judul : “Efektifitas Model 
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Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) Dengan Jigsaw 

Terhadap Hasil Belajar IPA Kelas 5 SD Negeri 1 Mojoagung  Kecamatan 

Karangrayung Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2015/2016”. Penggunaan 

model pembelajaran dalam proses belajar mengajar diharapkan mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan fakta dilapangan muncul beberapa masalah yang dapat 

diidentifikasi, seperti guru yang masih menggunakan model pembelajaran 

konvensional sehingga siswa merasa bosan dengan pembelajaran tersebut, dan 

guru tidak mengetahui seberapa tinggi siswa memahami pembelajaran IPA yang 

disampaikan. Model pembelajaran NHT dan Jigsaw dapat mengaktifkan siswa 

dengan masing-masing siswa mendapatkan tugas dan tanggung jawab mengenai 

pembelajaran yang diberikan oleh guru yang dapat berdampak pada peningkatan 

hasil belajar siswa. Namun diantara kedua model tersebut, mana yang lebih efektif 

dan cocok diterapkan dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka masalah dalam penelitian ini 

dirumuskan “Adakah perbedaan efektifitas antara model pembelajaran NHT 

dibandingkan dengan model pembelajaran Jigsaw terhadap hasil belajar IPA 

siswa kelas 5 SD Negeri 1 Mojoagung Kecamatan Karangrayung Kabupaten 

Grobogan Semester 2 Tahun Pelajaran 2015/2016?”. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui 

adakah perbedaan efektifitas antara model pembelajaran NHT dengan model 

jigsaw terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Mojoagung dan 

SD Negeri 1 Putatnganten Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2015/2016. 
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1.4.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk mendukung teori yang telah dikemukakan 

para ahli, sehingga kajian yang telah didapatkan dapat bertambah, dan  mengenai 

pemberian model pembelajaran yang sesuai untuk siswa kelas 5 Sekolah Dasar 

dapat diterapkan dengan baik. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Siswa 

Mampu membantu siswa untuk memudahkan dalam memahami serta 

mempelajari mata pelajaran IPA dengan menggunakan model NHT yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. 

2. Bagi Guru 

Guru membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran serta dapat 

membantu siswa meningkatkan hasil belajarnya dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT, selain itu juga guru berkesempatan untuk 

berperan aktif dan mengembangkan pengetahuannya dan keterampilannya. 


