
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap usaha pendidikan di Indonesia sesuai dengan fungsi dan tujuan 

Pendidikan Nasional, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia  No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, 

menyatakan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara.  

Konsep undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pendidikan 

merupakan usaha yang sengaja dan terencana untuk membantu 

perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi 

kepentingan hidupnya sebagai seseorang individu dan sebagai warga negara 

atau masyarakat dimasa mendatang. Tak heran jika pendidikan mendapat 

perhatian dari pemerintah. Misalnya dengan digalangkan wajib belajar 12 

tahun, adanya UU Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional, dan sebagainya yang mengatur tentang pendidikan di indonesia. 

Namun, seringkali menjadi hambatan bagi suatu negara untuk menciptakan 

kualitas pendidikan yang baik khususnya di negara berkembang. Ada banyak 

sekali masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan adalah lemahnya 

proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran siswa didorong untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir, siswa hanya diarahkan untuk sekedar 

menerima dan menghafal informasi atau pengetahuan yang diberikan oleh 

guru. Siswa hanya dijadikan sebagai obyek pembelajaran, sementara guru 

bertindak sebagai sumber belajar. 
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Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari aspek proses dan aspek hasil. 

Proses pembelajaran dapat dilihat dari aspek proses yang berhasil apabila 

selama kegiatan belajar megajar siswa menunjukan aktivitas belajar yang 

tinggi dan terlihat secara aktif baik fisik maupun mental. Sedangkan dilihat 

dari aspek hasil dapat dilihat apabila terjadi perubahan perilaku yang positif 

serta menghasilkan keluaran dengan prestasi yang tinggi. Keberhasilan proses 

pemebelajaran dipengaruhi tiga faktor yaitu faktor internal, faktor eksternal 

dan faktor pendekatan belajar. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari 

dalam siswa itu sendiri yang meliputi dua aspek diantaranya aspek fisiologi 

(yang bersifat jasmaniah), dan aspek psikologis yang meliputi intelegensi 

siswa, sikap, bakat, minat, motivasi dan keaktifan siswa. Faktor eksternal 

adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa di antaranya faktor lingkungan 

sosial dan faktor lingkungan nonsosial yang meliputi kondisi sekolah, sarana 

kelas, keadaan cuaca, waktu belajar yang digunakan, dan lain-lain Faktor 

pendekatan belajar merupakan jenis upaya belajar siswa yang meliputi 

strategi model pembelajaran yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran.  

Keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar dapat diukur dari 

keberhasilan siswa dan dilihat dari tingkat pemahaman, penguasaan materi, 

serta hasi belajar siswa. Guru sebagai tenaga pendidik profesional juga 

mempunyai peran yang sangat penting. Guru adalah salah satu faktor yang 

menentukan keberhasilan pendidikan karena apapun tujuan-tujuan penting 

tentang pendidikan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan sebenarnya 

dilaksanakan dalam situasi pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, guru 

sebaiknya memperhatikan hal-hal yang terkait dengan pembelajaran yang 

digunakan dan model pembelajaran yang bervariasi.  

Dalam mengimbangi kenyataan tersebut, maka harus ada perubahan 

dalam pembelajarannya, terutama dari strategi pembelajaran yang diterapkan. 

Pencapain tujuan dari proses pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar 

yang diperoleh dari sikap dan perilaku siswa. Namun masih banyak temuan 

permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses kegiatan belajar 
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mengajar. Pemasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah mengenai 

pembelajaran siswa dalam kegiatan belajar mengajar yang belum optimal, 

seperti saat pelajaran berlangsung para siswa cendrung tidak memperhatikan 

materi yang disampaikan oleh guru. Aktivitas belajar siswa pada saat proses 

belajar mengajar kurang optimal, seperti contoh siswa asyik mengobrol 

dengan temannya saat guru menyampaikan materi pembelajaran sehingga 

pembelajaran hanya satu arah. Penggunaan model pembelajaran yang kurang 

bervariasi atau kurang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran 

menyebakan aktivitas belajar kurang sehingga berdampak rendahnya prestasi 

belajar siswa. Dalam hal ini yang umum digunakan oleh guru dalam 

menyampaikan materi yaitu menggunakan metode ceramah.  

Sekolah Dasar di Kecamatan Bonang telah melaksanakan pembelajaran 

dengan mengacu pada kurikulum 2013. Berdasarkan hasil wawancara pada 

Selasa, 13 Desember 2021 dengan guru dapat diketahui bahwa terdapat 

beberapa kendala dalam pelaksanaan Kurikulum 13. Salah satunya pada mata 

pelajaran IPA tentang menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi 

bagian tubuh pada Hewan dan Tumbuhan. Pembelajaran pada materi tersebut 

belum menunjukan hasil yang optimal (salah satu kendala utama adalah 

kurangnya antusiasme siswa untuk belajar, siswa lebih cenderung menerima 

apa saja yang disampaikan oleh guru, diam dan enggan dalam 

mengemukakan pertanyaan maupun pendapat). Hal ini dikarenakan oleh 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru cenderung menggunakan metode 

pembelajaran ceramah, tanya jawab dan pemberian tugas. Padahal dalam 

kerangka pembelajaran mengidentifikasi bagian-bagian hewan dan fungsinya, 

siswa wajib dilibatkan secara mental, fisik dan sosial untuk membuktikan 

sendiri tentang kebenaran dari teori-teori  yang telah dipelajarinya melalui 

proses ilmiah.  

Jika hal ini tidak tercakup dalam proses pembelajaran dapat dipastikan 

penguasaan konsep pembelajaran IPA akan kurang dan akan menyebabkan 

rendahnya hasil belajar siswa yang pada akhirnya mengakibatkan rendahnya 

mutu pendidikan. Rendahnya prestasi siswa pada materi alat ukur dapat 
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menghambat ketercapaian tujuan pendidikan. Rendahnya prestasi belajar 

siswa pada materi alat ukur dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain 

rendahnya daya tangkap siswa terhadap materi yang diberikan, kurangnya 

motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, sarana yang kurang 

mendukung dan metode ataupun media  pembelajaran yang digunakan kurang 

sesuai. 

Atas dugaan di atas maka peneliti menawarkan suatu tindakan alternatif 

untuk mengatasi masalah yang ada berupa penerapan model pembelajaran 

lain yang lebih mengutamakan aktivitas siswa dan memberi kesempatan 

siswa untuk mengembangkan potensinya secara maksimal. Model 

pembelajaran yang dimaksud adalah model pembelajaran numbered heads 

together dan think pair share.   

Dalam pembelajaran kooperatif tipe numbered heads together dan think 

pair share siswa lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan 

karena dalam pembelajaran kooperatif tipe numbered heads thogerher dan 

think pair share siswa dalam kelompok diberi nomor yang berbeda dan 

setelah menguasai materi siswa berbagi pemahaman satu sama lain sebagai 

bentuk evaluasi pembelajaran. Setiap siswa dibebankan untuk menyelesaikan 

soal yang sesuai dengan nomor anggota mereka. Tetapi pada umumnya 

mereka harus mampu mengetahui dan menyelesaikan semua soal yang 

diberikan oleh guru.  Pembelajaran kooperatif tipe numbered heads together 

dan think pair share juga dinilai lebih memudahkan siswa berinteraksi 

dengan teman-teman dalam kelas dibandingkan dengan model pembelajaran 

langsung yang selama ini diterapkan oleh guru yaitu dengan cara ceramah. 

pada model pembelajaran kooperatif tipe numbered heads together dan think 

pair share siswa perlu berkomunikasi satu sama lain, sedangkan pada model 

pembelajaran langsung siswa duduk berhadap-hadapan dengan guru dan terus 

memperhatikan gurunya.   

Dadang (2015) bahwa dengan menggunakan model pembelajaran numbered 

head together: 
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hasil belajar peserta didik mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat 

pada hasil pree testnya yang ketuntasan belajar yang aslinya 66,6% 

meningkat menjadi 87,7% maka dapat disimpulkan bahwa penerapan 

model pembelajarn Numbered Heads Together (NHT) ini dapat 

meningkatkan hasil belajar pada peserta didik jenjang Sekolah Dasar. 

Nurul (2018) bahwa dengan menggunakan model pembelajaran Numbered 

Heads Together: 

hasil belajar peserta didik mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat 

pada hasil pree testnya yang ketuntasan belajar yang aslinya 70% 

meningkat menjadi 82,5% maka dapat disimpulkan bahwa penerapan 

model pembelajarn Numbered Heads Together ini dapat meningkatkan 

hasil belajar pada peserta didik jenjang Sekolah Dasar. 

Berdasarkan beberapa penelitian, peneliti menggabungkan model 

pembelajaran numbered heads together dan think pair share dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA kelas IV di sekolah 

dasar. Berdasarkan uraian di atas maka, peneliti melaksanakan penelitian 

tentang “Keefektivan model pembelajaran Numbered Heads Together dan 

Think Pair Share terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas IV di Sekolah 

Dasar”.   

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan  latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Hasil belajar mata pelajaran IPA kelas IV menurun. Menurunnya hasil 

belajar karena pembelajaran monoton dan membosankan. 

2. Pembelajaran hanya terpusat pada guru dan kurang melibatkan partisipasi 

aktif siswa. 

3. Model pembelajaran yang selama ini digunakan adalah model 

konvensional dan guru kurang berinovasi menawarkan model 

pembelajaran yang terbarukan. 
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4. Kurikulum 13 yang selama ini dengan buku panduan model tema sulit 

dipahami siswa sehingga membutuhkan penyampaian materi dengan 

model pembelajaran yang lebih inovatif. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan kajian latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan 

batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaruh model pembelajaran numbered heads together 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas IV di Sekolah Dasar? 

2. Bagaimana pengaruh model pembelajaran think pair share terhadap hasil 

belajar IPA siswa kelas IV di Sekolah Dasar? 

3. Bagaimanakah perbedaan tingkat efektif antara model pembelajaran 

numbered heads together dan think pair share terhadap hasil belajar IPA 

siswa kelas IV di Sekolah Dasar? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh model pembelajaran numbered heads together 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas IV di Sekolah Dasar. 

2. Menganalisis pengaruh model pembelajaran think pair share terhadap 

hasil belajar IPA siswa kelas IV di Sekolah Dasar? 

3. Menemukan perbedaan tingkat efektif antara model pembelajaran 

numbered heads together dan think pair share terhadap hasil belajar IPA 

siswa kelas IV di Sekolah Dasar. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terdiri dari dua bagian yaitu manfaat teoritis 

dan praktis sebagai berikut:  
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1.5.1 Manfaat Teoritis 

1. Dapat menambah pengetahuan mengenai Keefektifan model 

Numbered Heads Together dan Think Pair Share pada pembelajaran 

IPA pada siswa kelas IV di sekolah dasar. 

2. Dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA materi 

menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada 

hewan dan tumbuhan kelas IV di sekolah dasar. 

3. Bagi guru dapat memberikan pengalaman dalam mengajar. 

4. Dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dunia akademis, 

adanya Keefektifan model Numbered Heads Together dan Think Pair 

Share bagi siswa kelas IV di sekolah dasar. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Manfaat bagi siswa adalah mempermudah siswa dalam belajar dan 

meningkatkan Hasil Belajar siswa pada pembelajaran IPA tentang 

menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada 

hewan dan tumbuhan. 

2. Manfaat bagi guru adalah sebagai alternatif sumber belajar yang 

efektif dan efisien. 

3. Manfaat bagi sekolah adalah menambah referensi bahanajar IPA di 

sekolah yang nantinya dapat menampung kebutuhan guru dan siswa 

akan sumber pembelajaran. 

 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini 

maka perlu dibuat suatu batasan masalah atau ruang lingkupnya. Adapun 

ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Keefektifan 

model Numbereds Heads Together dan Think Pair Share sebagai model 

pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar IPA pada Siswa kelas IV di 

sekolah dasar Kecamatan Bonang 

 

 


