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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Pembelajaran merupakan suatu proses atau upaya menciptakan kondisi 

belajar dalam mengembangkan kemampuan minat dan bakat siswa secara optimal, 

sehingga kompetensi dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kompetensi dan 

tujuan pembelajaran akan tercapai secara optimal apabila pendekatan, metode, 

strategi dan model-model pembelajaran tepat dan disesuaikan dengan materi, 

tingkat kemampuan siswa, karakteristik siswa, kemampuan sarana dan prasarana. 

Dalam proses pembelajaran guru dapat selektif dalam menerapkan, memilih dan 

menggabungkan beberapa pendekatan, metode, strategi dan model-model 

pembelajaran. 

Pembelajaran merupakan suatu proses terjadinya interaksi belajar dan 

mengajar dalam suatu kondisi tertentu yang melibatkan beberapa unsur, baik 

unsur ekstrinsik maupun intrinsik yang melekat pada diri siswa dan guru termasuk 

lingkungan. Penjelasan ini sejalan dengan undang-undang No 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-undang, 2003) yang menyebutkan 

bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dan pendidik dan 

sumber belajar pada satu lingkungan belajar. 

Proses belajar dan pembelajaran atau proses belajar mengajar merupakan 

bagian terbesar dari kegiatan yang diberikan kepada siswa dibawah tanggung 

jawab sekolah dalam pendidikan formal. Salah satu mata pelajaran yang diberikan 

kepada siswa SD/MI/SDLB sampai SMA/MA/SMALB bahkan dalam pendidikan 

diperguruan tinggi adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tujuan utama bangsa 
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Indonesia yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah 

pendidikan suatu negara dikatakan berhasil apabila 6 faktok mutu pendidikan, 

yaitu media pembelajaran, sarana dan prasarana, guru infrastruktur, dan 

manajerial kepala sekolah. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia selalu berusaha 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan bangsa teutama  pada saat pergantian 

menteri pendidikan. Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah biasanya 

terlebih dulu disesuaikan dengan perubahan zaman di era globalisasi ini yang 

sesuai dengan kondisi siswa yang ada, sehingga diharapkan dapat menyelesaikan 

masalah yang ada. Pemerintah juga konsisten dalam menyelenggarakan 

pengamatan atau observasi pelaksanaan dan tinjauan ulang terhadap sistem 

pendidikan yang telah diterapkan selama ini. 

Kebijakan terbaru saat ini yang diberikan pemerintah salah satunya yaitu 

perubahan dan pembenahan kurikulum pendidikan. Kurikulum yang saat 

digunakan yaitu kurikulum 2013 dengan adanya 4 aspek yang terintegrasi dalam 

pelaksanaan pembelajaran yaitu aspek pengetahuan, aspek sosial, aspek 

ketrampilan dan aspek spritual. Permendikbud nomor 103 tahun 2014 mengatakan 

bahwa pembelajaran dengan kurikulum 2013 merupakan pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik atau pendekatan keilmuan. Pendekatan ini mengharuskan 

siswa untuk memahami, melakukan, dan terlibat langsung dalam kegiatan yang 

dipelajarinya. 

Kurikulum 2013 dengan menerapkan pendekatan saintifik menggunakan 

suatu sistem yang bertematik yang menerapkan atau mengaitkan beberapa mata 

pelajaran menjadi satu pembelajaran. Pembelajaran tematik pada dasarnya adalah 
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model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa 

mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa 

(Depdiknas, 2006: 5). Sistem bertematik ini diharapkan agar dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran siswa, dengan pendekatan tematik ini diharapkan supaya 

siswa mampu terlibat langsung dalam mempelajari materi secara langsung, dalam 

pendekatan tematik terdapat berbagai macam mata pelajaran yang wajib ditempuh 

oleh siswa yang salah satunya adalah pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. 

Pembelajaran tematik dimaknai sebagai pembelajaran yang dirancang 

berdasarkan tema-tema tertentu yang saling mengaitkan mata pelajaran satu 

dengan lainnya dalam tema 7 Indahnya Keberagaman di Negeriku terdapat 

Bahasa Indonesia dan IPA. Bahasa Indonesia merupakan sebuah alat yang 

digunakan untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan gagasan pendapat dan 

yang lainnya agar arti dari makna yang di maksud dapat di sampaikan dengan 

baik. Negara Indonesia menggunakan Bahasa Indonesia sebagai  bahasa persatuan 

sebagai alat komunikasi antar sesama warga Indonesia. Maka dari itu kita sebagai 

warga negara Indonesia wajib menguasai dan menggunakan Bahasa Indonesia 

dengan baik dan benar. 

Muatan Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa nasional 

menjadi alat komunikasi yang mampu menyatukan berbagai suku yang ada di 

Indonesia. Sebagai alat komunikasi, bahasa memegang peran penting dalam 

perkembangan intelektual, sosial, dan emosional seseorang. Bahasa juga 

merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi bagi 

siswa. Dalam muatan Bahasa Indonesia terdapat materi tentang nonfiksi, nonfiksi 
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adalah karangan yang menunjuk pada kebenaran faktual, sejarah, atau sesuatu 

yang lain yang memiliki kerangka acuan pasti atau memiliki bukti-bukti empiris 

sebagimana karangan ilmiah yang dihasilkan anak-anak dalam pelajaran 

mengarang disekolah yang berangkat dari fakta tertentu. Oleh sebab itu, bahasa 

Indonesia sebagai mata pelajaran wajib di pembelajaran tematik dan di setiap 

jenjang pendidikan di negara Indonesia.  

Muatan IPA merupakan pengetahuan dari hasil kegiatan manusia yang di 

peroleh dengan menggunakan langkah-langkah yang ilmiah yang berupa metode 

ilmiah dan didapatkan dari hasil observasi atau eksperimen yang bersifat umum 

sehingga akan terus disempurnakan. Pendidikan IPA juga diharapkan dapat 

menjadi wahana bagi siswa dalam mempelajari diri sendiri, alam sekitar dan 

konteks pengembangan dalam penerapan dikehidupannya (permendikbud nomor 

24 tahun 2006). Pembelajaran sangat bermanfaat bagi lingkungan alam dan untuk 

kehidupan umat manusia, karena IPA dapat memperlakukan alam secara baik dan 

benar serta dapat membantu umat manusia. Dalam pembelajaran IPA terdapat 

materi tentang macam gaya, gaya merupakan suatu tarikan atau dorongan yang 

dikerahkan sebuah benda terhadap benda lainnya. Oleh karena itu, harus 

ditanamkan dalam kegiatan pembelajaran di SD ( Sekolah Dasar ). 

SD 2 Kaliwungu sebagai lembaga pendidikan formal dan salah satu 

sekolah dasar yang ada di Kudus ingin menghasilkan peserta didik yang 

berkualitas baik dari bidang intrakulikuler maupun ekstrakulikuler. Berdasarkan 

hasil observasi saya pada tanggal 11 oktober 2018 menemukan permasalahan di 

kelas IV yaitu masih banyaknya siswa yang pasif dan merasa bosan. Namun, 
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masih ada sebagian siswa yang mampu mendengarkan guru dengan baik, mampu 

menerima pembelajaran yang diberikan dengan baik. Permasalahan lainnya juga 

kurangnya kosakata siswa jadi mereka terhambat dalam memahami penjelasan 

dari guru serta masih kesulitan bila mengerjakan soal. 

Permasalahan kurang aktifnya siswa pada saat pembelajaran dapat diatasi 

dengan menerapkan model, media, pendekatan, dan metode pembelajaran yang 

bervariasi. Pendekatan yang dipilih haruslah berpusat pada siswa dan guru, 

sehingga siswa dapat menjadi aktif pada saat proses pembelajaran. Salah satu 

model pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif yaitu pembelajaran 

kooperatif (cooperative learning) tipe Number Head Together. 

 Kooperatif (cooperative learning) merupakan bentuk pembelajaran 

dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara 

kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang dengan 

struktur kelompok yang bersifat heterogen. 

Model Number Head Together pada dasarnya merupakan sebuah variasi 

diskusi kelompok dengan ciri khasnya adalah guru hanya menunjuk seorang siswa 

yang mewakili kelompoknya tanpa memberitahu terlebih dahulu siapa yang akan 

mewakili kelompoknya tersebut. Sehingga cara ini menjamin ketelibatan total 

semua siswa. Rahayu (2006) mengemukakan Number Head Together adalah suatu 

model pembelajaran yang lebih mengedepankan kepada aktivitas siswa dalam 

mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dalam berbagai sumber yang 

akhirnya dipresentasikan di depan kelas. 
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Manfaat model pembelajaran Number Head Together adalah  sebagai 

berikut: (1) rasa harga diri menjadi lebih tinggi, (2) memperbaiki kehadiran, (3) 

penerimaan terhadap individu menjadi lebih besar, (4) perilaku mengganggu 

menjadi lebih kecil, (5) konflik antara pribadi berkurang, (6) pemahaman yang 

lebih mendalam, (7) meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi, (8) 

hasil belajar lebih tinggi,  

Menurut Jumanta (Vol 8, 2017, hal 68) keunggulan Number Head 

Together adalah, (1) melatih siswa untuk bekerja sam dan menghargai, (2) melatih 

siswa untuk bisa menjadi tutor sebaya, (3) memupuk rasa kepercayaan, (4) 

membuat siswa menjadi terbiasa dengan perbedaan. Sedangkan kekurangan 

model pembelajaran Number Head Together adalah, (1) tidak cocok diterapkan 

dalam jumlah siswa banyak karena membutuhkan waktu yang lama, (2) tidak 

semua anggota kelompok dipanggil oleh guru karena kemungkinan waktu 

terbatas. 

Media pembelajaran adalah bahan, alat, maupun metode/teknik yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan maksud agar interaksi 

komunikasi edukatif antara guru dan siswa dapat berlangsung secara efektif dan 

efisien sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah dicita-citakan. Media pohon 

pintar adalah suatu alat yang digunakan untuk mempermudah guru dalam 

menjelaskan suatu materi pelajaran agar dapat diterima siswa dengan mudah serta 

menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan. 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Siswa dalam Subtema 1 
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Melalui Model Number Head Together Berbantuan Media Papan Pintar Pada 

Siswa Kelas IV SD 2 Kaliwungu Kudus” 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana peningkatkan hasil belajar siswa dalam subtema 1 melalui model 

Number Head Together berbantuan media Papan Pintar pada siswa kelas IV 

SD 2 Kaliwungu? 

2. Bagaiamana peningkatan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 

menggunakan model Number Head Together berbantuan media Papan Pintar? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk pengetahui peningkatan hasil belajar siswa dalam subtema 1 melalui 

model Number Head Together berbantuan media Papan Pintar pada siswa 

kelas IV SD 2 Kaliwungu. 

2. Untuk mengetahui peningkatan keterampilan guru dalam mengelola 

pembelajaran menggunakan model Number Head Together berbantuan media 

Papan Pintar? 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun 

secara praktis untuk semua kalangan, adapun masing-masing manfaat tersebut 

dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 
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Secara teoritis penelitian ini untuk menambah pemahaman terhadap 

peningkatan hasil belajar siswa melalui model Number Head Together 

berbantuan media Papan Pintar. 

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat 

berbagai pihak. 

a.  Bagi Guru 

Sebagai alternatif dalam memilih model dan media pembelajaran dalam 

pembelajaran sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan 

menyenangkan. 

b. Bagi Siswa  

Melatih siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran, berani menyampaikan 

pendapat, dan meningkatkan kualitas dalam berbagai hal. 

c. Bagi Peneliti 

Untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan dalam dunia 

pendidikan khususnya peningkatan hasil belajar belajar melalui model 

pembelajaran Number Head Together berbantuan media Papan Pintar. 

d. Bagi Sekolah 

Dapat digunakan untuk mengembangkan pendidikan di sekolah yang lebih 

berkualitas sebagai inovasi dalam pembelajaran di sekolah 

1.5.  Ruang Lingkup Penelitian 

Bahan kajian dalam penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar siswa 

dalam subtema 1 melalui model Number Head Together berbantuan media 
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Papan Pintar SD 2 Kaliwungu Kudus pada tema 7 Indahnya Keragaman di 

Negeriku subtema 1 keragaman suku bangsa dan agama di negeriku muatan 

Bahasa Indonesia dan IPA. Dalam muatan Bahasa Indonesia memuat materi 

teks nonfiksi sedangkan pada muatan IPA memuat materi macam-macam 

gaya. 

Bahan kajian penelitian ini menjadi sangat penting karena nantinya siswa 

diharapkan mampu meningkatkan hasil belajarnya. Solusi yang digunakan 

untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menggunakan model Number 

Head Together. 

Sumber data dan subjek penelitian ini adalah siswa dan guru kelas IV SD 

2 Kaliwungu yang berlokasikan di Desa Kaliwungu, Kaliwungu, Kudus. 

Adapun materi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah materi teks 

nonfiksi dan macam-macam gaya. Materi siklus teks nonfiksi terdapat pada 

KD 3.7 Menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks 4.7 

Menyampaikan pengetahuan baru dari teks nonfiksi ke dalam tulisan dengan 

bahasa sendiri. Sedangkan pada materi macam-macam gaya terdapat pada KD 

3.3 Mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain: gaya otot, gaya listrik, 

gaya magnet, gaya gravitasi dan gaya gesekan 4.3 Mendemonstrasikan 

manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya gaya otot, gaya listrik, 

gaya magnet, gaya gravitasi dan gaya gesekan. 

1.6.  Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam kegiatan penelitian dengan 

judul “Peningkatan Hasil Belajar Siswa dalam Subtema 1 Melalui Model 



10 

 

 

 

Number Head Together Berbantuan Media Papan Pintar di SD 2 Kaliwungu 

Kudus” penelitiw menjelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul 

tersebut. Pemaparan sebagai berikut: 

1. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah segala sesuatu yang menjadi milik siswa sebagai 

akibat dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Hasil belajar berupa 

perubahan perilaku, baik yang menyangkut kognitif, psikologi maupun 

afektif. Belajar berlangsung melalui pengalaman, baik pengalaman langsung 

maupun pengalaman tidak langsung (melalui pengamatan). Dengan kata lain, 

belajar terjadi didalam interaksi dengan lingkungan. 

2. Model Number Head Together 

Number Head Together adalah suatu model pembelajaran kooperatif 

yang pada dasarnya merupakan sebuah variasi diskusi kelompok dengan ciri 

khususnya guru hanya menunjuk seorang siswa yang mewakili kelompoknya 

tanpa memberitahukan terlebih dahulu siapa yang akan mewakili 

kelompoknya tersebut. 

 

3. Media Pohon Pintar 

Pohon Pintar adalah suatu alat yang digunakan guru untuk 

menyampaikan materi kepada siswa yang bertujuan agar siswa dapat lebih 

mudah menerima materi serta menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan. 

4. Materi Nonfiksi 
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Nonfiksi yaitu karangan yang menunjuk pada kebenaran faktual, 

sejarah, atau sesuatu yang lain yang memiliki kerangka acuan pasti atau 

memiliki bukti-bukti empiris, sebagaimana kerangka ilmiah yang dihasilkan 

anak-anak dalam pelajaran mengarang di sekolah yang berangkat dari fakta 

tertentu. 

5. Materi Macam-macam Gaya 

Gaya merupakan suatu kekuatan tarikan atau dorongan yang berakibat 

kepada benda tersebut, dengan seperti benda itu mengalami perubahan posisi 

(bergerak), atau berubah bentuk. Gaya juga bisa diartikan sebagai tarikan atau 

dorongan yang ditujukan kepada sebuah benda dari benda lain. Contohnya 

pada suatu kegiatan atau permainan tarik tambang yang mampu membuat 

pelakunya untuk berpindah tempat. Macam-macam gaya diantaranya gaya 

otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi dan gaya gesekan. 

  


