
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Hakikat pendidikan adalah humanisasi; memanusiakan manusia. Karena itu

tujuan pendidikan adalah terwujudnya manusia ideal atau manusia yang dicita-
citakan sesuai dengan norma dan nilai yang dianut. Demi tercapai hal tersebut,
pendidikan harus bersifat normatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya bahwa
pendidikan harus mencapai ideal yang disebutkan di atas, yaitu memanusiakan
manusia. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pendidikan tidak boleh dilaksanakan
secara sembarang, melainkan harus dilaksanakan secara bijaksana. Maksudnya,
pendidikan harus dilaksanakan secara disadari dengan mengacu kepada suatu
landasan kokoh, sehingga jelas tujuannya, tepat isi kurikulumnya, serta efisien dan
efektif cara-cara pelaksanaannya.

Tentunya bahwa semua komponen di atas, saling kait mengait satu dengan
yang lainnya. Namun demikian, mengingat luasnya pembahasan dari masing-masing
komponen pendukung pendidikan itu, perlu dibatasi pada komponen mana dilakukan
tinjauan secara mendalam tentang pendidikan tersebut.

Salah satu dari sekian komponen pendukung pendidikan dalam rangka
mencapai hakikat dan tujuan pendidikan adalah model pembelajaran. Secara umum,
model pembelajaran (Joyce, 1992: 4) adalah suatu perencanaan atau suatu pola
yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau
pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat
pembelajaran, termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, dan lain-lain.

Jika model pembelajaran dalam definisi di atas disebut sebagai rencana atau
pola pembelajaran, maka hal yang paling penting dan mendasar sebelum
merencanakan memberlakukan sebuah model pembelajaran tertentu, perlu
diperhatikan beberapa hal. Pertama, kurikulum. Di Indonesia kurikulum pembelajaran
disesuaikan dengan KTSP 2006. Selain kurikulum hal kedua yang perlu dicermati
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dalam memperlakukan model pembelajaran tertentu adalah situasi dimana model
pembelajaran ini diterapkan.

Berdasarkan hal yang kedua, selama praktek lapangan, penulis melihat
bahwa situasi pembelajaran di kelas, masih berpusat pada teacher centered. Guru
masih mendominasi dan belum memberikan kesempatan untuk mengujicobakan
model pembelajaran yang lain, dimana model pembelajaran tersebut, bisa saja dapat
memberikan kesempatan yang lebih kepada siswa untuk melakukan eksplorasi dan
eksploitasi pada pengetahuan. Ketiga, hal yang perlu juga diperhatikan dalam
mempertimbangkan menggunakan model pembelajaran tertentu adalah mata
pelajaran yang hendak diajarkan itu sendiri.  Terkait dengan penelitian ini, penulis
akan menggunakan mata pelajaran IPA untuk dilakukan ujicoba dengan model
pembelajaran tertentu.

Suparno dan Setyaningsih (dalam Hartini, 2010: 1), mengatakan bahwa IPA
adalah hasil dari kegiatan manusia yang berupa pengetahuan gagasan dan konsep
dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara lain penyelidikan,
penyusunan dan pengujian gagasan-gagasan. Lebih lanjut Hartini (2010:1)
menguraikan bahwa pengetahuan IPA lebih menekankan pada keterlibatan siswa
secara langsung dalam mengkaji alam sekitar, untuk menganalisa, memahami
konsep-konsep di dalamnya dan merumuskan berdasarkan generalisasi dan
memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan hukum IPA secara
memadai. Karena itu menurut Hartini (2010: 1), pada mata pelajaran IPA, siswa akan
dapat belajar efektif apabila mereka terlibat langsung dalam pengorganisasian dan
pertemuan ataupun pertalian serta hubungan-hubungan dengan informasi yang
dihadapinya.

Sejalan dengan pemikiran Hartini, Djojosoediro (2011: 3) mengatakan bahwa
IPA merupakan cabang pengetahuan yang berawal dari fenomena alam. IPA
didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan tentang obyek dan fenomena alam,
yang diperoleh dari hasil pemikiran dan penyelidikan ilmuwan yang dilakukan dengan
ketrampilan bereksperimen dengan menggunakan metode ilmiah.Karena itu, dalam
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kurikulum IPA 2006 (Depdiknas, 2006), dinyatakan bahwa karena kajian-kajian IPA
terkait dengan alam, pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran IPA harus
berorientasi siswa.Peran guru bergeser dari menentukan “apa yang dipelajari” ke
“bagaimana menyediakan dan memperkaya pengalaman belajar siswa”. Di sini, guru
berperan sebagai fasilitator, sehingga siswa lebih aktif berperan dalam proses belajar.
Pengalaman belajar diperoleh melalui serangkaian kegiatan mengeksplorasi
lingkungan interaksi aktif dengan teman, lingkungan dan narasumber lain.

Selain mata pelajaran, hal yang terakhir dan juga penting adalah model
pembelajaran tersebut. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe NHT (Number Head Together). Model pembelajaran
kooperatif secara umum adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan
kepada siswa untuk dapat saling belajar dari rekan sekelasnya (Johnson dalam
Rusman, 2011: 204). Lebih rinci, Lie mengatakan bahwa model pembelajaran
kooperatif dicirikan dengan lima hal yang membedakan dengan model pembelajaran
yang lain, yaitu: (1) saling ketergantungan positif; (2) tanggungjawab perseorangan;
(3) tatap muka; (4) komunikasi antaranggota, dan (5) evaluasi proses kelompok.

Dari ciri di atas, tampak bahwa model pembelajaran kooperatif adalah model
pembelajaran yang tepat jika diterapkan dalam mata pelajaran IPA dengan situasi
kelas dimana guru yang masih dijadikan sebagai sumber pengetahuan satu-satunya.
Maksudnya adalah bahwa dengan menggunakan model pembelajaran ini, intensitas
guru sebagai pusat menjadi berkurang, karena guru lebih banyak berperan sebagai
fasilitator atau pendamping dalam melaksanakan pembelajaran.

Pembelajaran kooperatif sendiri memiliki banyak bagian. Pada penelitian ini
penulis akan memilih pembelajaran kooperatif tipe NHT (number head together)

sebagai model pembelajaran, karena meskipun secara umum model pembelajaran
kooperatif mensyaratkan hal yang sama, yaitu pada pembelajaran kelompok dan
saling ketergantungan di antara anggota dalam kelompok, ciri yang membedakan
NHT dengan model pembelajaran kooperatif lainnya adalah bahwa dalam model
pembelajaran ini, siswa diberikan nomor berdasarkan jumlah kelompok, dan siswa
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yang nomornya dipanggil diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil-hasil
yang ditemui di dalam kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam kelompok,
andaikan ada anggota kelompok yang memiliki kemampuan rendah, dan diberikan
kesempatan untuk menjadi pemimpin mewakili temannya mempresentasikan hasil,
maka ketergantungan anggota kelompok lain tentang keberhasilan kelompok sangat
bergantung padanya. Ini akan berimplikasi pada tanggungjawab yang diemban, dan
bagaimana kelompok belajar mempercayai anggotanya.

Berdasarkan hasil pengamatan selama dilakukan PPL, ternyata pembelajaran
masih saja menggunakan model pembelajaran konvensional; dimana guru lebih
banyak berceramah dan siswa dibiarkan pasif hanya menjadi pendengar pada apa
yang disampaikan guru. Pembelajaran demikian, jarang memberikan kesempatan
siswa untuk saling belajar dari rekan sesama siswa yang lain. Padahal, dalam usia
yang demikian, para siswa merasa lebih nyaman, jika model pembelajaran dapat
melibatkan rekannya sebagai teman belajar. Artinya, dengan belajar dari sesama
usianya, siswa lebih mudah saling terbuka dan lebih mudah saling berbagi pada apa
yang diketahuinya, daripada dari orang yang lebih tua. Secara psikologis, telah ada
tekanan tertentu dari dalam diri siswa, karena meskipun dia mengetahui sesuatu, dia
akan enggan untuk menyampikan apa yang diketahuina, karena merasa enggan dan
sungkan untuk mengungkapnya secara langsung di depan guru dibandingkan dengan
teman-teman sebayanya. Hal ini menjelaskan bahwa jika siswa diberikan kesempatan
untuk dapat saling bertukar pengetahuan di antara rekannya, ini juga membuka
peluang kompetisi yang sehat untuk dapat saling belajar dan bersaing dalam
pembelajaran yang sehat.
Dari pemaparan di atas, maka penulis ingin mengetahui efektivitas penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe NHT dalam meningkatkan hasil belajar IPA kelas IV SD.

1.2. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimana efektivitas

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dalam meningkatkan hasil
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belajar IPA siswa kelas IV SD Mangunsari 01, Salatiga semester II tahun pelajaran
2011/2012

1.3. Tujuan Penelitian
Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

mengetahui tingkat keefektifan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT
dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Mangunsari 01, Salatiga
semester II tahun pelajaran 2011/2012.

1.4. Manfaat penelitian
Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat

praktis.
a. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memperkaya khazanah
pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan tentang model
pembelajaran yang tepat.

b. Manfaat praktis
1) Bagi sekolah

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi sekolah tentang model
pembelajaran yang tepat terlebih pada mata pelajaran IPA, dan memberikan
peluang untuk dapat diterapkan pada mata pelajaran lain.

2) Bagi guru
Penelitian ini memberikan masukan bagi guru untuk memperkaya strategi,
pendekatan, metode pembelajaran di kelas terlebih mata pelajaran IPA

3) Bagi siswa
Penelitian ini memberikan masukan bagi siswa agar secara kreatif dan
mandiri dapat mendesain eksperimen terlebih dalam mata pelajaran IPA
demi penguasaan materi pelajaran tersebut.


