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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

IPA adalah pengetahuan yang sistematis dan dirumuskan, yang 

berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan didasarkan terutama atas 

pengamatan dan deduksi. Pembelajaran IPA yang baik akan membuat siswa 

menempatkan pengetahuan yang sistematis dan dirumuskan dalam sistem memori 

jangka panjang (long term memory) dan dapat menggunakannya untuk berpikir 

pada tingkatan yang lebih tinggi (higher level thinking) seperti pemecahan 

masalah dan berpikir kreatif. Pemahaman tentang pembelajaran dengan sitem 

memori jangka panjang akan mempermudah dalam pembelajaran IPA. 

Proses pembelajaran IPA di SDN 1 Ringinharjo masih seperti 

pembelajaran yang biasanya dilakukan yaitu, dengan ceramah terus-menerus 

dilakukan oleh guru, belum adanya upaya untuk melibatkan siswa secara langsung 

dan diakhiri dengan mengerjakan soal. Bagi sebagian siswa yang kurang tanggap 

dalam pembelajaran akan menjadi suatu masalah dalam menerima materi 

pembelajaran. Hal ini juga berpengaruh dalam proses pembelajaran, karena siswa 

merasa jenuh dan bosan dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini berpengararuh 

besar dalam hasil pembelajaran yaitu nilai yang diperoleh oleh siswa. Perlunya 

metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan hasil 

pembelajaran siswa dan mengubah situasi dalam proses pembelajaran. 

Hasil pengamatan dan diskusi yang dilakuklan peneliti dengan guru kelas 5 

SDN 1 Ringinharjo Kabupaten Grobogan ditemukan beberapa permasalahan 

dalam pembelajaran IPA yang membuat hasil belajar siswa rendah. Siswa kurang 

aktif dalam pembelajaran, banyak yang merasa jenuh dalam pembelajaran 

sehingga siswa kurang mampu menangkap penyampaian dari guru dan 

berpengaruh pada hasil belajar. 
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Apabila kondisi kelas yang terus berlangsung dengan menggunakan 

pembelajaran metode konvensional di SDN 1 Ringinharjo akan berpengaruh besar 

pada hasil pembelajaran IPA yang kurang efektif. Siswa dalam pembelajaran 

belum sepenuhnya menguasai materi dan tidak bisa mengapresiasiakan dirinya 

untuk berkembang. Alasan inilah menjadi faktor siswa belum mencapai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) IPA yang telah ditetapkan oleh sekolah. Semangat 

siswa dalam pembelajaran akan berpengaruh terhadap mata pelajaran lain, 

padahal disini mata pelajaran IPA salah satu pembelajaran yang berpengaruh pada 

perkembangan siswa. 

Permasalahan yang terjadi di SDN 1 Ringinharjo maka dilakukan penelitian 

menggunakan model pembelajaran Numbered Heads Together dengan bantuan 

Power Point. Model pembelajaran  Numbered Heads Together dilakukan dengan 

langkah-langkah pembagian kelompok, diskusi, menyampaikan hasil diskusi, 

memberikan tanggapan dan membuat kesimpulan. Maka dilakukan Penelitian 

Tindakan Kelas (classroom action research) yang berjudul: “Upaya Peningkatan 

Hasil Belajar IPA Kelas 5 Menggunakan Model Pembelajaran Numbered Heads 

Together Dengan Bantuan Power Point SDN 1 Ringinharjo Kabupaten Grobogan 

Tahun Pelajaran 2014/2015”. Pentingnya dilakukan penelitian ini untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA kelas 5 SDN 1 Ringinharjo Kabupaten Grobogan 

yang masih rendah. 

 

1.2.  Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang ada, peneliti mengidentifikasi masalah 

yang ada di SDN 1 Ringinharjo, terutama untuk mata pelajaran IPA kelas 5  

adalah sebagai berikut:  

1. Siswa merasa jenuh dalam proses pembelajaran IPA yang disampaikan oleh 

guru. 

2. Kurangnya penggunaan media pembelajaran dalam proses KBM IPA. 

3. Hasil belajar IPA siswa rendah, dari 22 siswa hanya 13 siswa yang mencapai 

KKM IPA 62. 
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1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. “Apakah penggunaan model pembelajaran Numbered Heads Together 

dengan bantuan Power Point dapat meningkatkan hasil belajar IPA kelas 5 

SDN 1 Ringinharjo Kabupaten Grobogan?” 

2. “Bagaimana penggunaan model pembelajaran Numbered Heads Together 

dengan bantuan Power Point dapat meningkatkan hasil belajar IPA kelas 5 

SDN 1 Ringinharjo Kabupaten Grobogan?” 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini mempunyai 2 tujuan yaitu:  

1. Untuk mengetahui penggunaan model pembelajaran Numbered Heads 

Together dengan bantuan Power Point dapat meningkatkan hasil belajar 

IPA kelas 5 SDN 1 Ringinharjo. 

2. Untuk mendeskripsikan cara penggunaan model pembelajaran Numbered 

Heads Together dengan bantuan Power Point didalam meningkatkan hasil 

belajar IPA kelas 5 SDN 1 Ringinharjo. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1.5.1 Segi Teoritis 

 Dari hasil penelitian yang akan dilaksanakan, diharapkan dengan 

menggunakan model pembelajaran Numbered Heads Together dengan bantuan 

power point pada pembelajaran IPA dapat menumbuhkan semangat belajar siswa, 

karena lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam belajar sehingga siswa 

aktif terlibat dalam proses belajar mengajar. 
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1.5.2 Segi Praktis  

1.5.2.1 Bagi Siswa 

1. Siswa menjadi lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. 

2. Membantu siswa dalam memecahkan masalah dan lebih bersemangat 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

1.5.2.2 Bagi Guru 

1. Kinerja guru dapat meningkat dalam melaksanakan pembelajaran. 

2. Meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan model pembelajaran. 

1.5.2.3 Bagi Kepala Sekolah  

1. Menjadi fasilitator bagi guru untuk menerapkan model pembelajaran 

Numbered Heads Together berbantu Power Point di sekolah. 

2. Dapat digunakan sebagai bahan membuat kebijakan dalam meningkatkan 

mutu proses pembelajaran. 


