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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

   Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk 

pembangunan. Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab. 

             Seperti yang di kemukakan M.J Langeved yang diambil dalam bukunya 

Oemar Hamalik (2011) “Pendidikan adalah kegiatan membimbing anak manusia 

menuju pada kedewasaan dan mandiri”. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa 

dalam proses pengembangan bakat dan potensi agar lebih cepat terarah maka 

perlu bimbingan yang professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah pada pendidikan 

formal. 

          Dalam pendidikan dasar siswa akan lebih mampu untuk mempelajari 

sesuatu dengan bekerja sama seperti pendapat yang dikemukakan Don Bennet: 

“Anda tidak bisa melakukannya sendirian”. (Don Bennet dalam Johnson dkk, 

2010:1). Seperti pendapat yang dikemukakan Don Bennet belajar bagaimana 

sesuatu akan lebih mudah dikerjakan bila dilakukan bersama-sama atau dengan 

kata lain tidak dilakukan sendiri. Sama halnya dengan anak usia sekolah dasar 

dimana mereka masih suka bermain dan berorientasi dengan kelompok maka 

pembelajaran dengan berkelompok akan memudahkan siswa untuk memahami 

suatu materi pelajaran. 
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        Ilmu Pengetahuan Alam merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang 

alam sekitar beserta isinya. Hal ini berarti IPA mempelajari semua benda yang ada 

di alam, peristiwa, dan gejala-gejala yag muncul di alam. Menurut pengertian IPA 

menurut Trowbridge and Bybee (1990) IPA merupakan representasi dari 

hubungan dinamis yang mencakup tiga faktor utama yaitu “the extant body of 

scientific knowledge,the values of science and the method and procecces of 

science” yang artinya sains merupakan produk dan proses, serta mengandung 

nilai-nilai. Namun banyak siswa di sekolah yang memandang IPA sebagai bidang 

studi yang cukup sulit. Ini di karenakan siswa hanya datang ke sekolah duduk, 

diam, mendengarkan, memperhatikan penjelasan guru dan mencatat. Saat siswa 

diberi kesempatan untuk bertanya dan berpendapat, kebanyakan siswa hanya diam 

saja, berpura-pura menulis dan selalu menghindari kontak mata dengan guru 

sampai akhirnya guru menunjuk salah seorang dari mereka.  

           Dari permasalahan yang ada di SD Negeri 1 Kaloran ini, seharusnya 

pembelajaran IPA melibatkan siswa secara langsung, mengajak siswa untuk 

berpikir secara berkelompok dan belajar untuk memahami suatu materi pelajaran 

dengan cara mengamati agar pengetahuan siswa bisa berkembang dan semua 

siswa bisa aktif dalam pembelajaran. Karena sesuatu yang dikerjakan bersama 

akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada apa yang dikerjakan sendiri. 

Belajar dengan kelompok ini salah satunya adalah dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT. 

Numbered Head Together (NHT) merupakan salah satu tipe dari 

pembelajaran kooperatif (kepala bernomor/menomori orang bersama). Menurut 

slavin (1995), metode yang dikembangkan oleh Rush Frank ini cocok untuk 

memastikan akuntabilitas individu dalam kelompok. Pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together (NHT) merupakan salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa pada struktur khusus yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan 

penguasaan akademik. Numbered Heads Together (NHT) merupakan jenis 

pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa 
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dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional. Menurut Lie (2010) 

teknik ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagi-bagikan 

ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu, teknik ini juga 

mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerjasama mereka. Model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT juga merupakan cara yang sangat baik untuk 

menambah tanggung jawab individual terhadap diskusi kelompok. Dalam 

pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together (NHT) dapat dipastikan 

seluruh siswa akan terlibat total dan aktif dalam pembelajaran. 

           Model Pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan pembelajaran yang 

mengajak siswa untuk bekerja sama dengan teman. Untuk melaksanakan 

pembelajaran dengan model kooperatif tipe NHT dapat di padukan dengan banyak 

media. Media pembelajaran dapat di klasifikasikan menjadi beberapa, menurut 

Seels dan Glasgow dalam Arsyad (2005: par.5) mengklasifikasi media atas dua 

kelompok-kelompok besar, yaitu: media tradisonal dan media teknologi mutakhir. 

Pilihan media tradisional berupa media audio diam yang tak diproyeksikan dan 

yang diproyeksikan, audio, penyajian multimedia, visual yang dinamis yang 

diproyeksikan, media cetak, permainan, dan media realia. Sedangkan pilihan 

media teknologi mutakhir berupa media berbasis telekomunikasi (misal 

teleconference) dan media berbasis mikroprosesor (misal: permainan computer 

dan hypermedia). Contoh dari media tradisional yang diproyeksikan adalah video 

sedangkan untuk permainan antara lain adalah kolase, ular tangga, tarik tambang, 

dan pulp. 

         Berdasarkan uraian masalah diatas diatas, maka peneliti mengadakan 

penelitian dengan judul “Efektifitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

Berbantuan Permainan Tarik Tambang Dengan Yang Berbantuan Video Terhadap 

Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 5 SD Negeri 1 Kaloran Temanggung Semester 2 

Tahun 2015/2016”.  

1.2   Identifikasi Masalah 

           Berdasarkan keadaan yang telah diuraikan diatas, beberapa masalah yang 

dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut: 
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a. Pembelajaran masih berpusat pada guru dan siswa hanya menjadi 

pendengar. 

b. Siswa belum belajar secara berkelompok atau masih belajar secar 

individu. 

c. Siswa kurang tertarik untuk mengikuti pembelajaran sehingga masih 

banyak siswa yang bermain dan berbicara sendiri. 

d. Sebagian besar hasil belajar siswa masih dibawah Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM). 

1.3  Rumusan Masalah 

          Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

adalah: “Apakah Ada Perbedaan Efektifitas Antara Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe NHT Berbantuan Permainan Tarik Tambang Dengan Yang 

Berbantuan Video Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 5 Semester II SD 

Negeri 1 Kaloran  Temanggung Tahun 2015/2016” 

1.4  Tujuan Penelitian  

          Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

perbedaan efektifitas antara model pembelajaran kooperatif tipe NHT berbantuan 

permainan tarik tambang dengan yang berbantuan video terhadap hasil belajar 

IPA siswa kelas 5 semester II SD Negeri 1 Kaloran Temanggung Tahun 

2015/2016. 

1.5 Manfaat Penelitian 

           Dalam penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat 

pendidikan. Beberapa manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Dapat mengembangkan pola pembelajaran dengan model kooperatif tipe 

NHT berbantuan media yang lain, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

         Manfaat praktis yang di peroleh dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

guru, siswa dan sekolah, sebagai berikut: 

a. Bagi siswa 
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Dapat meningkatkan keaktifan, ketrampilan, ketertarikan serta daya serap 

siswa terhadap pembelajaran dan hasil belajar khususnya mata pelajaran 

IPA. 

b. Bagi guru 

Sebagai alternative model pembelajaran yang dapat diterapkan pada 

semua mata pelajaran agar hasil belajar siswa meningkat.  

c. Bagi sekolah 

Dapat di jadikan bahan motifikasi pada guru-guru agar lebih inovatif 

dalam pembelajaran yang di lakukan sehari-hari. 

 

 

 


