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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Kegiatan pembelajaran di sekolah merupakan kegiatan utama dalam 

proses pendidikan pada umumnya yang bertujuan membawa siswa menuju pada 

keadaan yang lebih baik. Ahmad Susanto (2012: 170) menyatakan “pembelajaran 

sains merupakan pembelajaran berdasarkan pada prinsip – prinsip”. Proses yang 

mana dapat menumbuhkan sikap ilmiah siswa terhadap konsep – konsep IPA. 

Oleh karena itu pembelajaran IPA di sekolah dasar dengan penyelidikan 

sederhana bukan hafalan terhadap kumpulan konsep IPA. Dengan Kegiatan – 

kegiatan tersebut pembelajaran IPA akan mendapat pengalaman langsung melalui 

pengamatan, diskusi, dan penyelidikan sederhana. Pembelajaran yang demikian 

dapat menumbuhkan sikap ilmiah siswa yang diindikasikan dengan merumuskan 

masalah, menarik kesimpulan sehingga mampu berpikir kritis melalui 

pembelajaran IPA. Adapun penyebab dari penurunan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA adalah guru kurang kreatif dalam penerapan pembelajaran di 

kelas, sehingga siswa menjadi pasif dan merasa pembelajaran itu menjadi 

monoton, akibatnya minat siswa terhadap pembelajaran IPA juga kurang. IPA 

juga terkadang masih tertinggal dari matapelajaran yang lainnya. 

Ilmu pengetahuan alam, yang sering disebut juga dengan istilah 

pendidikan sains, disingkat menjadi IPA merupakan salah satu pelajaran pokok 

dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk pada jenjang sekolah dasar. 

Menurut James Conant (Usman Samatowa 2010: 1) “suatu deretan konsep serta 

skema konseptual yang berhubungan satu sama lain, dan yang tumbuh sebagai 

hasil eksperimentasi dan observasi, serta berguna untuk diamati dan 

dieksperimentasikan lebih lanjut”. Mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran 

yang selama ini dianggap sulit oleh sebagian besar peserta didik, mulai dari 

jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah. Anggapan sebagian besar 

peserta didik yang menyatakan bahwa pelajaran IPA ini sulit adalah benar terbukti 

dari hasil perolehan Ujian Akhir Sekolah (UAS) yang dilaporkan oleh Depdiknas 

masih sangat jauh dari standar yang diharapkan.  
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Sekolah Dasar Negeri Ngajaran 02 Kecamatan Tuntang Kabupaten 

Semarang yang terletak di Dusun Nalirojo Desa Ngajaran mempunyai murid 

sejumlah 93 siswa. Untuk kelas V berjumlah 15 siswa dengan perincian laki-laki: 

11 anak dan perempuan: 4 anak. Dari sejumlah siswa tersebut, 8 siswa nilainya 

masih berada di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran IPA. 

Berdasarkan hasil wawancara denga guru kelas yaitu Bapak Margiyanta diperoleh 

informasi bahwa hal tersebut disebabkan karena belum di temukanya metode 

pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan di kelas V. Heri Rahyubi 

(2012: 236) menyatakan “metode pembelajaran adalah suatu model dan cara yang 

dapat dilakukan untuk menggelar aktivitas belajar agar berjalan dengan baik”. 

Meskipun banyak metode pembelajaran kooperatif dengan prosedurnya masing – 

masing, guru tetap harus memilih metode yang dianggap paling sesuai diterapkan 

untuk materi pembelajarannya. Setiap metode memiliki kelemahan dan kelebihan 

tersendiri, tergantung pada sifat materi/unit pembelajaran yang akan diberikan 

pada siswa saat itu. Selain sifat materi/unit pembelajaran, dalam memilih metode 

guru juga perlu memperhatikan karakteristik dan kemampuan siswa. Penggunaan 

metode pembelajaran dimaksudkan untuk mempermudah penangkapan anak 

dalam menerima   materi  pelajaran yang diajarkan oleh guru. Menurut Slavin 

(Miftahul Huda, 2011: 22) “pembelajaran kooperatif dapat menjadi metode 

pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, kesempatan 

belajar hanya bisa dicapai jika tujuan kelompok dan tanggungjawab individu 

disemaikan dalam metode-metode yang juga kooperatif”. Bagi seorang guru  

permasalahan tersebut merupakan sebuah tantangan untuk mendapatkan harapan, 

sehingga seluruh siswa yang diajar mendapatkan hasil belajar yang tinggi, 

minimal seluruh siswa dapat memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yang telah ditentukan oleh sekolah yaitu 75.  

Melihat kenyataan yang ada pada siswa kelas V  khususnya di Sekolah 

Dasar Negeri Ngajaran 02 tahun pelajaran 2014/2015 rata-rata hasil belajarnya 

belum memuaskan, dari 15 murid yang mengikuti pembelajaran IPA hanya 2 anak 

yang mampu mencapai kriteria ketuntasan minimal yaitu 75. Hal ini dikarenakan 

saat pembelajaran seringkali dijumpai adanya kecenderungan siswa yang malas 
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bertanya kepada guru meskipun sebenarnya mereka belum mengerti tentang 

materi yang disampaikan oleh guru, masalah ini membuat guru kesulitan dalam 

menentukan model pembelajaran yang tepat. Dengan memperhatikan kondisi di 

atas jelas ada kesenjangan antara kenyataan yang ada dengan harapan yang 

diinginkan. Di satu sisi hasil belajar yang rendah dan di sisi yang lain adanya 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dalam kenaikan kelas. Untuk itu sangat perlu 

diupayakan cara pemecahanya. 

Mengapa hasil pembelajaran pada mapel IPA masih rendah, peneliti 

mencoba merefleksi diri tentang proses pembelajaran yang telah berlangsung 

selama ini. Adapun penyebab dari rendahnya hasil pembelajaran adalah karna 

tingkat kejenuhan dan kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran IPA. Guru 

sudah mengajar sesuai dengan standart proses namun masih ada keprihatinan pada 

saat melakukan proses pembelajaran yaitu, kurangnya kreatifitas dalam 

menerapkan pembelajaran di kelas, sehingga siswa menjadi pasif dan merasa 

pembelajaran itu menjadi monoton. IPA juga terkadang masih tertingal dari mata 

pelajaran yang lainnya. 

Berdasarkan observasi awal di kelas V SDN Ngajaran 02 pada 

pembelajaran IPA, guru masih menggunakan metode ceramah sehingga siswa 

menjadi pasif, jarang ada interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa. 

Maka peneliti akan berusaha untuk merubah proses pembelajaran yang lebih 

menarik untuk  anak dengan harapan siswa akan dapat memahami konsep materi 

pembelajaran. Peneliti akan merubah penggunaan metode ceramah menjadi 

”metode NHT”. Metode ini di harapkan akan  lebih mengaktifkan siswa. Ada 

banyak metode pembelajaran kooperatif, salah satunya adalah metode 

pembelajaran Kepala Bernomor (Numbered  Heads).  

Rahayu (2006) menyatakan “Number Heads Together adalah salah satu 

model pembelajaran yang lebih mengedepankan kepada aktivitas siswa dalam 

mencari, mengolah dan melaporkan informasi dari berbagai sumber”.  Ciri 

khasnya adalah guru hanya menunjuk seorang siswa yang mewakili kelompoknya, 

tanpa memberi tahu terlebih dahulu siapa yang akan mewakili kelompok itu. Cara 

ini menjamin keterlibatan total semua siswa, cara ini juga merupakan upaya yang 
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sangat baik untuk meningkatkan tanggung jawab individual dalam diskusi 

kelompok.  

Peneliti juga membandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Supriyadi (2013) dengan judul Upaya meningkatkan hasil belajar dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Number Head Together) 

pada mata pelajaran IPA pada siswa kelas V SDN Kaliwungu 05 kecamatan 

Tuntang Kabupaten Semarang semester 2 tahun ajaran 2012/2013, menunjukan 

adanya respon positif dari siswa. Hal ini ditunjukan kemampuan berfikir siswa 

meningkat sehingga hasil belajar yang diperoleh jauh lebih baik dan siswa lebih 

aktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru baik 

secara lisan maupun tulisan, yang merangsang siswa untuk berpikir. Respon 

positif ini merupakan salah satu potensi untuk menciptakan situasi pembelajaran 

yang dapat meningkatkan pemahaman siswa.  

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan guru kelas V, 

diperoleh informasi bahwa hasil belajar IPA siswa kelas V masih tergolong 

rendah. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata hasil belajar IPA siswa pada tahun 

ajaran sebelumnya yang hanya mencapai rata-rata 70 dan ini belum memenuhi 

standar ketuntasan belajar yang ditentukan sekolah yaitu 75. Selanjutnya peneliti 

melakukan wawancara singkat terhadap beberapa orang siswa, pada umumnya 

siswa mengatakan bahwa pembelajaranya kurang menarik. 

Selanjutnya observasi langsung dikelas saat proses pembelajaran dikelas 

berlangsung, terlihat bahwa dalam penyajian materi guru masih menggunakan 

metode ceramah yang bervariasi dengan metode tanya jawab dan pemberian 

tugas. Hal ini terkait dengan buku-buku pelajaran dan media pembelajaran yang 

jumlahnya terbatas. Metode tanya jawab dan metode pemberian tugas belom dapat 

mengoptimalkan keaktifan siswa. Siswa yang pintar cenderung mendominasi 

jawaban pertanyaan guru, demikian pula dengan metode pemberian tugas belum 

dapat menyeimbangkan aspek kepribadian siswa, misalnya pemberian tugas 

pekerjaan rumah hanya beberapa yang mengerjakan sedangkan siswa yang lain 

menyalin pekerjaan temanya. Hal ini kurang melibatkan siswa kurang aktif dalam 

kegiatan pembelajaran, akibatnya IPA dianggap pelajaran yang kurang penting 



5 
 

sebingga berimplikasi pada hasil belajar yang diperoleh siswa. Maka dapat 

dipahami bahwa rendahnya hasil belajar IPA yang diperoleh siswa disebabkan 

karena belom diterapkanya model pembelajaran yang dapat membelajarkan siswa 

secara mandiri, dan dapat membangun pengetahuan dan kemampuan siswa.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa perlu melakukan 

penelitian dengan judul Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalui Penerapan 

Pembelajaran Number Head Together (NHT) Pada Siswa Kelas V SDN Ngajaran 

02 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Semester II Tahun Ajaran 

2014/2015. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Hasil belajar siswa yang kurang dalam mata pelajaran IPA, memberi 

sinyal adanya kesulitan siswa dalam mengusai informasi yang disampaikan dalam 

materi pembelajaran. Jawaban siswa yang melenceng dari perintah dan soal, 

mengindikasikan bahwa siswa kurang mampu mencerna informasi yang 

terkandung dalam suatu materi. Berdasarkan hasil pengamatan lebih lanjut, 

rendahnya hasil belajar siswa ini disebabkan antara lain: 

1. Diri siswa 

a. Siswa dituntut dapat menguasai begitu banyak materi ajar. 

b. Materi ajar dirasa sulit untuk dikuasai siswa. 

c. Kurangnya waktu dalam menyampaian materi ajar. 

d. Belum mampunya siswa mengajukan pertanyaan kepada guru tentang 

hal yang tidak mereka ketahui. 

2. Dari Guru 

a. Guru dituntut tidak hanya mampu menyampaikan materi, namun juga 

mengerjakan administrasi. Hal ini mempersempit ruang guru untuk 

dapat fokus mempersiapkan penyampaian materi sesuai kebutuhan 

siswa. 

b. Materi ajar yang harus disampaikan terlalu banyak dan sulit untuk 

diterima semua siswa yang memiliki karakteristik berbeda-beda setiap 

siswa. 
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c. Kurangnya waktu dalam pembelajaran untuk menyampaikan materi 

secara intensif. 

d. Model pembelajaran yang kurang cocok diterapkan dalam suatu 

materi ajar. 

Kurangnya kemampuan siswa dalam mata pelajaran IPA, bukanlah 

menjadi persoalan sederhana, mengingat peranan penting mata pelajaran IPA 

dalam pendidikan. Pentingnya mata pelajaran IPA tidak berhenti hanya pada 

kebutuhan siswa dalam perkembangan IPTEK. Namun, juga dalam kehidupan 

sehari-hari. Kurangnya minat siswa pada pembelajaran IPA membawa berbagai 

macam dampak diantaranya adalah siswa menjadi pasif pada saat proses belajar 

mengajar berlangsung, kurangnya pemahaman siswa terhadap materi akibatnya 

siswa cenderung untuk menghafal, siswa lebih banyak diam saat guru mengajukan 

pertanyaan. Selain itu kurangnya pemahaman siswa dalam mata pelajaran IPA 

akan menjadi suatu ancaman bagi siswa dalam menghadapi ujian sekolah. Jika 

nilai ujian sekolah siswa tidak memenuhi standar kelulusan, akan membawa 

perserta didik pada ketidaklulusan sekolah, serta sulitnya siswa mendaftar di 

sekolah lanjutan. 

Berangkat dari permasalahan komplek inilah, memberi cambukan penulis 

untuk dapat menyelesaikan dan menemukan solusi bagi kesulitan siswa. 

Penyelesaian masalah siswa secara intensif, akan secara pasti memperbaiki pula 

hasil belajar siswa. Hasil belajar yang meningkat menunjukkan keberhasilan guru 

dalam mengajar. Keberhasilan guru ini akan memberi semangat baru pada siswa 

untuk belajar lebih giat dan memperdalam pemahaman siswa tentang materi 

pelajaran. Selain itu, hasil belajar yang baik akan menjadi kebanggaan tersendiri 

bagi orang tua siswa. Pengalaman penulis sebagai pelajar, memiliki nilai sebagai 

hasil belajar yang baik/tinggi akan memberikan rasa percaya diri dan 

meningkatkan keinginan lebih untuk belajar. 
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1.3 Rumusan Masalah  

Peneliti harus lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran 

pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis memfokuskan kepada pembahasan atas 

masalah – masalah pokok yang dibatasi dalam konteks permasalahan yang terdiri 

dari, penggunaan model Number Head Together untuk meningkatkan hasil belajar 

IPA siswa kelas V SDN Ngajaran 02. Selanjutnya untuk lebih memperdalam 

penelitian, maka dipilih dua variabel yang relevan dengan permasalahan pokok, 

penggunaan model pembelajaran Number Head Together (x) dalam meningkatkan  

Hasil Belajar Siswa (y). Hal ini mengandung arti bahwa penggunaan model 

pembelajaran Number Head Together meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah sebagaimana 

tersebut diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan model Number Head Together dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas V dalam pembelajaran IPA di SDN Ngajaran 02 

Kecamatan Tuntang? 

2. Bagaimana penerapan model Number Head Together dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN Ngajaran 02 Kecamatan 

Tuntang? 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengukur seberapa jauh penggunaan pembelajaran Number Head 

Together dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN Ngajaran 

02 dalam mata pelajaran IPA.  

2. Memberikan penjelasan berdasarkan bukti empiris bahwa penggunaan 

pembelajaran Number Head Together mampu meningklatkan Hasil 

belajar siswa kelas V SDN Ngajaran 02 dalam mata pelajaran IPA. 
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1.5 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis adalah manfaat yang diambil untuk mendapatkan teori baru 

tentang peningkatan hasil belajar melalui penggunaan metode NHT 

sehingga dapat menambah wawasan berfikir untuk dapat dijadikan dasar 

bertindak bagi insan pendidik dan dunia kependidikan pada umumnya, baik 

oleh penulis PTK ini maupun penulis lainnya. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Guru: 

1) memotivasi guru untuk mengembangkan metode pembelajaran 

melalui penerapan metode pembelajaran di kelas. 

2) Membantu guru untuk menemukan strategi belajar baru yang dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar. 

b. Bagi Siswa: 

1) melatih siswa untuk mengembangkan hasil dalam belajar.  

2) melatih siswa agar lebih berani mengungkapkan pendapat atau 

pertanyaan di kelas sesuai dengan pemahaman siswa.  

3) Membantu siswa untuk mengembangkan minat, sehingga siswa 

mampu mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang 

didapatkannya di kelas  

c. Bagi Sekolah: 

Memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka 

perbaikan proses pembelajaran sehingga mutu pendidikan dapat 

meningkat, dan menciptakan sekolah sebagai pusatnya ilmu 

pengetahuan. 

 


