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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat bangsa serta Negara (UU No.20 tahun 2003). 

Pendidikan di Indonesia mengacu pada tujuan pendidikan ansional dalam UU 

No.20 tahun 2003 menyebutkan bahwa Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang 

bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya 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. 

Agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai maka dibutuhkan sebuah 

pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang menyesuaikan kondisi sekolah, 

potensi daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan tingkat perkembangan 

siswa yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP merupakan 

kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan 

pendidikan (BNSP 2006). Kurikulum pendidikan yang sudah berlaku pada



2 
 

 
 

jenjang Sekolah Dasar (SD) menekankan bagaimana cara memfasilitasi siswa 

untuk belajar berpikir efektif, mampu bekerja sama, bertanggung jawab, dan 

mampu berkomunikasi secara efektif dalam memecahkan suatu permasalahan. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran di SD bukan sekedar untuk 

menerima pengetahuan melainkan mengasah kemampuan berpikir siswa sehingga 

mampu mencari, mengumpulkan, memahami, dan menerapkan pengetahuan untuk 

menyelesaikan masalah. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut maka 

terdapat salah satu mata pelajaran yang penting yang harus diajarkan kepada siswa 

yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

Pada tingkat pendidikan dasar Pendidikan IPS memiliki kedudukan sangat 

penting karena siswa berasal dari lingkungan yang berbeda-beda sehingga belum 

mampu memahami dan mengatasi kedalaman masalah sosial. Susanto (2016: 143) 

menyatakan bahwa Pendidikan IPS di sekolah dasar merupakan bidang studi yang 

mempelajari manusia dalam semua aspek kehidupan dan interaksinya dalam 

masyarakat. Tujuan pembelajaran IPS tercantum dalam kurikulum yaitu agar 

siswa mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang berguna 

bagi dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun hakikat dari Ilmu Pengetahuan 

Sosial merupakan telaah tentang manusia dan dunianya. Manusia sebagai 

makhluk sosial selalu hidup bersama dengan sesamanya. 

Pada saat proses pembelajaran berlangsung proses pembelajaran harus 

berpusat pada siswa (student centered) dimana siswa harus mendominasi selama 

proses pembelajaran berlangsung dan proses pembelajaran tidak boleh 

didominasioleh guru (teachers centered). Hal tersebut untuk mengasah 
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kemampuan berpikir siswa dan siswa tidak hanya menerima pengetahuan dari 

guru melainkan mampu mencari, mengumpulkan, memahami, dan menerapkan 

pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Guru hanya sebagai fasilitator dan 

guru harus mampu menumbuhkan motivasi belajar siswa serta menciptakan 

keaktifan siswa. Pada saat menciptakan hal tersebut, guru dapat menggunakan 

berbagai model pembelajaran yang inovatif maupun menggunakan media yang 

kreatif. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan pembelajaran dapat menarik perhatian 

siswa dan siswa tidak merasa bosan dalam kegiatan pembelajaran yang 

berlangsung. 

Berdasarkan hasil observasi di kelas V SD 3 Jekulo yang dilakukan pada 

tanggal 27 September 2018 dalam pembelajaran IPS guru masih menggunakan 

metode konvensional dan belum menggunakan media pembelajaran yang sesuai 

dengan materi yang disampaikan. Sehingga menjadikan proses pembelajaran yang 

berlangsung siswa kurang memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru. 

Masih ada siswa yang bermain dengan temannya serta siswa terlihat bosan dan 

kurang fokus dengan materi yang disampaikan. Guru hanya berfokus pada 

sebagian siswa yang memperhatikan. Kelas menjadi kurang kondusif. 

Pembelajaran di kelas hanya bersifat satu arah. Siswa kurang kreatif dan 

cenderung masih pasif dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal tersebut 

menjadikan hasil belajar siswa menjadi rendah karena siswa gaduh sendiri dan 

masih kurang memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru. KKM di SD 3 

Jekulo pada mata pelajaran IPS yaitu 70. 
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Hal ini diperkuat berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan 

terhadap nilai UTS IPS siswa kelas V Semester I SD 3 Jekulo tahun 2018/2019, 

62,50% (15 dari 23 siswa) memiliki nilai dibawah kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) yang telah ditetapkan sekolah. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) mata 

pelajaran IPS di SD 3 Jekulo adalah 70. Sedangkan siswa yang telah memenuhi 

KKM sebanyak 34,78% (8 dari 23 siswa). Berdasarkan data nilai tersebut 

menunjukkan rata-rata kelas sebesar 60,26. 

Selain itu, pada saat penyampaian materi siswa kurang memahami materi 

yang disampaikan oleh guru karena materi yang banyak sehingga siswa merasa 

terbebani. Siswa merasa bosan karena sering dikeluhkan bahwa materi IPS tertuju 

dengan hafalan karena materi yang sangat banyak tersebut. Kegiatan 

pembelajaran tersebut dapat mengakibatkan hasil belajar siswa rendah. 

Seharusnya proses pembelajaran yang baik perlu mendengar, melihat media 

pembelajaran yang relevan, mengajukan pertanyaan, membahasa materi dengan 

menerapkan diskusi kelompok dan mengerjakan tugas secara mandiri. 

Hal tersebut diperkuat berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan 

terhadap ranah afektif dan aspek keterampilan siswa pada mata pelajaran IPS 

kelas V Semester I SD 3 Jekulo tahun 2018/2019. Kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) hasil belajar ranah afektif dan ranah psikomotor yang peneliti tetapkan 

adalah 75. Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan, hasil belajar ranah 

afektif siswa pada prasiklus memperoleh persentase 53,62% dengan kualifikasi 

Rendah. Sedangkan persentase hasil belajar ranah psikomotor sebesar 56,88% 

dengan kualifikasi sedang. 
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Peningkatan hasil belajar dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai 

model pembelajaran yang sesuai, kreatif serta inovatif. Suryaman dikutip Murtono 

(2017: 29) menyatakan model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang 

menggambarkan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi guru 

dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti menetapkan alternatif tindakan 

dan bermaksud melakukan penelitian dengan menerapkan model Numbered 

Heads Together (NHT), dengan melalui model pembelajaran tersebut diharapkan 

agar proses pembelajaran lebih kreatif, menyenangkan dan siswa lebih aktif dalam 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

Model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) merupakan model 

pembelajaran dengan cara setiap siswa diberi nomor dan dibuat suatu kelompok, 

kemudian secara acak guru memanggil nomor dari siswa dengan tujuan memberi 

kesempatan kepada siswa untuk saling berbagi gagasan, meningkatkan kerjasama, 

dan mempertimbangkan jawabannya yang paling tepat. 

Model Numbered Heads Together (NHT) menuntut siswa untuk mampu 

bertanggungjawab baik secara individu maupun kelompok. Pembelajaran dengan 

model Numbered Heads Together (NHT) menuntut siswa untuk bisa menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh guru. Siswa dapat melakukan diskusi bersama 

kelompoknya dengan sungguh-sungguh dan ketika nomornya dipanggil secara 

acak oleh guru, hal ini dapat menjadikan motivasi bagi siswa karena poin yang 
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diperoleh tidak hanya untuk individu tetapi sekaligus poin tersebut menjadi 

perolehan bagi kelompoknya. Penerapan model Numbered Heads Together (NHT) 

ini dapat memotivasi siswa untuk mengembangkan pengertahuan serta hasil 

belajarnya dalam pembelajaran IPS.  

Penelitian model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) 

diperkuat oleh adanya penelitian yang relevan dari Musdalifa, dkk tahun 2015 

dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Model Kooperatif Tipe 

NHT Siswa Kelas V SDN 5 Ngembalrejo”, menggunakan model NHT dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS siswa, yaitu nilai evaluasi siswa sebagai aspek 

kognitif, dan aktivitas belajar siswa serta aktivitas guru dalam pembelajaran 

sebagai ranah afektif dan psikomotor. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi awal 

siswa sebelum melakukan tindakan mendapat ketuntasan klasikal sebesar 32% 

dengan rata-rata 61,1 meningkat pada siklus I menjadi 64% dengan rata-rata 70,2 

dan pada siklus II meningkat menjadi 88% dengan rata-rata 23,6. Aktivitas belajar 

siswa secara klasiklal pada siklus I mendapat rata-rata 2,45 dengan kategori cukup 

baik meningkat pada siklus II 2,64 dengan kategori baik. Keterampilan guru juga 

mengalami peningkatan, siklus I mendapat rata-rata 2,82 dengan kategori baik, 

pada siklus II meningkat menjadi 3,08 dengan kriteria baik. Berdasarkan latar 

belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti bermaksud 

mengadakan penelitian dengan judul “Penerapan Model Numbered Heads 

Together (NHT) Berbantuan Media Gambar Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Mata Pelajaran IPS Kelas V di SD 3 Jekulo”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti merumuskan 

sebagai berikut : 

1) Bagaimanakah peningkatan keterampilan guru dalam penerapan model 

Numbered Heads Together (NHT) berbantuan media gambar di Kelas V SD 3 

Jekulo? 

2) Bagaimanakah peningkatan hasil belajar IPS siswa kelas V SD 3 Jekulo 

dengan diterapkannya model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT)  

berbantuan media gambar? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1) Untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam penerapan 

model Numbered Heads Together (NHT) berbantuan media gambar di Kelas 

V SD 3 Jekulo. 

2) Untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar IPS siswa kelas V SD 3 

Jekulo dengan diterapkannya model pembelajaran Numbered Heads Together 

(NHT)  berbantuan media gambar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian di SD 3 Jekulo ini adalah sebagai 

berikut: 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan melalui model Numbered Heads Together (NHT) 

berbantuan media gambar pada pembelajaran IPS untuk meningkatkan 

keterampilan guru dan hasil belajar siswa. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi : 

1.4.2.1 Bagi Guru 

1) Meningkatkan keterampilan guru untuk meciptakan proses belajar mengajar 

yang lebih efektif dan efisien. 

2) Menambah pengetahuan tentang berbagai media pembelajaran yang kreatif 

dan inovatif. 

3) Mendorong guru untuk menciptakan pembelajaran yang tepat dalam 

meningkatkan belajar siswa khususnya pada mata pelajaran IPS. 

4) Menambah pengetahuan baru tentang model Numbered Heads Together 

(NHT) berbantuan media gambar dalam pembelajaran IPS. 

1.4.2.2 Bagi Siswa 

1) Meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa dalam pembelajaran IPS. 

2) Melatih siswa bekerja sama, tanggung jawab dan mampu belajar secara 

mandiri. 

3) Dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam menerapkan model Numbered 

Heads Together (NHT) berbantuan media gambar pada pembelajaran IPS. 
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1.4.2.3 Bagi Sekolah 

1) Meningkatkan kualitas pendidikan terhadap kemajuan sekolah. 

2) Sebagai masukan dalam perbaikan pembelajaran. 

3) Mewujudkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka ruang lingkup 

penelitian tindak kelas ini adalah sebagai berikut : 

1. Subjek Penelitian 

Siswa kelas V SD 3 Jekulo tahun ajaran 2018/2019 yang berjumlah 23 

siswa, terdapat 14 siswa laki-laki dan terdapat 9 siswa perempuan. 

2. Objek Penelitian 

Ilmu Pengetahuan Sosial Bab III “Keragaman Suku Bangsa dan Budaya di 

Indonesia” Standar Kompetensi 1. Menghargai berbagai peninggalan dan tokoh 

sejarah yang berskala nasional pada masa Hindu-Budha dan Islam, keragaman 

kenampakan alam dan suku bangsa, serta kegiatan ekonomi di Indonesia. 

Kompetensi Dasar: 1.4 Menghargai keragaman suku bangsa dan budaya di 

Indonesia. 

3. Tempat Penelitian 

SD 3 Jekulo Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus Jawa Tengah. 

1.6 Definisi Operasional Variabel 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diperoleh definisi tentang istilah 

“Penerapan Model Numebred Heads Together (NHT) Berbantuan Media Gambar 

Untuk Meningkatkan Hasil belajar Siswa Mata Pelajaran IPS Kelas V di SD 3 
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Jekulo”. Sehingga dapat diberikan penejelasan definisi dari variabel-variabel yang 

diteliti sebagai berikut. 

1.6.1 Model Numbered Heads Together (NHT) 

Model Numbered Heads Together (NHT) merupakan suatu model 

pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok dimana setiap anggota 

kelompok mendapat nomor berbeda-beda dan setiap anggota kelompok 

mempunyai tanggungjawab atas tugas kelompok yang diberikan guru, sehingga 

antar siswa yang satu dengan siswa lain dalam satu kelompok saling membagikan 

ide atau gagasan dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. 

Adapun sintaks pada model Numbered Heads Together (NHT) yaitu siswa 

dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberi nomor berbeda-beda di dalam 

kelompoknya, guru mengajukan pertanyaan yang bervariasi untuk didiskusikan 

bersama dengan kelompoknya, siswa berpikir bersama kelompok untuk 

menentukan jawaban yang paling tepat dan menjawab pertanyaan serta 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan memanggil suatu nomor 

tertentu. 

1.6.2 Keterampilan Mengajar Guru 

Keterampilan mengajar guru merupakan keterampilan yang harus dimiliki 

oleh seorang guru dalam mengajar. Pada saat melaksanakan proses pembelajaran 

guru di tuntut untuk mempunyai berbagai keterampilan guru. Jika seorang guru 

tidak mempunyai keterampilan guru maka proses pembelajaran yang dilaksanakan 

tidak dapat berjalan dengan maksimal dan kondusif. Adapun keterampilan guru 

yang harus dimiliki diantaranya: 1) keterampilan membuka pembelajaran, 2) 
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keterampilan bertanya, 3) keterampilan memberikan penguatan, 4) keterampilan 

mengadakan variasi, 5) keterampilan menjelaskan, 6) keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil, 7) keterampilan mengelola kelas, 8) keterampilan 

menutup pembelajaran. 

1.6.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari 

suatu amteri pelajaran di sekolah yang dinyatakan dengan skor yang diperoleh 

dari suatu ahsil tes mengenai sejumlah amteri pelajaran tertentu. Hasil belajar 

dapat diperoleh melalui tes. Hasil belajar dikatakan mengalami peningkatan  

apabila terjadi perubahan dari skor yang awalnya rendah menjadi skor yang lebih 

tinggi terhadap perilaku dan skor yang diperoleh siswa. 

1.6.4 Media Gambar 

Media gambar merupakan media pembelajaran yang menyangkut indera 

penglihatan dan tidak memerlukan peralatan khusus ketika menyampaikan pesan 

pembelajaran. Pada penelitian ini peneliti menggunakan media gambar mengenai 

keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. 

1.6.5 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan ilmu pembelajaran yang membahas 

hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Dengan tujuan untuk mendidik 

dan member bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri 

sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungannya. Pada penelitian 

Tindakan Kelas ini, materi pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) difokuskan 

pada materi kelas V, yaitu materi Keragaman Suku Bangsa dan Budaya di 
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Indonesia yang terdapat dalam standar kompetensi: 1. Menghargai berbagai 

peninggalan dan tokoh sejarah yang berskala nasional pada masa Hindu-Buddha 

dan Islam, keragaman kenampakan alam dan suku bangsa, serta kegiatan ekonomi 

di Indonesia. Kompetensi Dasar: 1.4 Menghargai keragaman suku bangsa dan 

budaya di Indonesia. 

1.6.6 Keragaman Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia 

Di dalam kurikulum KTSP pada Bab III mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial di kelas V terdapat materi tentang keragaman suku bangsa dan budaya di 

Indonesia. Pada bab tersebut berisi materi tentang berbagai macam keragaman 

suku bangsa dan budaya di indoensia. Di dalam bab III mempunyai beberapa sub 

bab yang di bahas yaitu persebaran suku bangsa di Indonesia, Sikap menghormati 

suku bangsa di Indonesia, keanekaragaman  budaya di Indonesia dan sikap 

menghormati budaya di Indonesia. 

 

 

 

 


