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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Sasaran untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

adalah dengan pendidikan, karena pendidikan merupakan titik awal pola 

berfikir manusia. Tanpa pendidikan manusia akan hidup dengan kebodohan , 

kesensaraan. Maka dari itu lembaga dari pendidikan harus memikirkan agar 

peningkatan mutu dan kualitas untuk menjamin Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang berkualitas, karena pendidikn dapat melahirkan para ahli diberbagai ilmu 

yang dapat membantu dan memajukan bangsa. Menurut Ahmad D. Marimba 

sebagai berikut “ Pendidikan adalah bimbingan atau pendidik dari gerakan dan 

spiritual yang terdidik menuju terciptanya kepribadian yang utama “. Hal ini 

terbukti dalam undang-undang yang mengatur pendidikan dalam UU Nomor 

20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS yaitu Pendidikan adalah usah sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukn dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

Pembelajaran Tematik adalah model pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman bermakna bagi siswa (Trianto, 2011: 147) Ahmadi 

dan Amri, (2014: 49). Sedangkan menurut Rusman, pembelajaran tematik 

adalah merupakan salah satu model dalam pembelajaran terpadu yang 

merupakan suatu system pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara 

individual maupun kelompok. 

Disini juga dalam kegiatan belajar mengajar guru sebagai fasilitator dan 

untuk siswa sebagai subjek belajar. Dalam meningkatan mutu dan kualitas dari 

pendidikan diperlukan salah satunya adalah metode pembelajaran yang tepat 

dan efesien.Terkadang guru sendiri masih mengalami kesulitan dalam 

mengajar bila tidak menggunakan metode yang tepat. Mata pelajaran 
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Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bisa dibilang mata pelajaran yang cukup 

mudah dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya. Pelajaran PKn dapat 

lebih menyenangkan bila dikemas dengan terjadinya interaksi antara siswa dan 

guru yang pembelajarannya tidak monoton. Sedangkan untuk mata pelajaran 

Bahasa Indonesia bagi siswa cukup sulit, karena dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia kosa kata dan penulisan harus jelas.  

Di SD 2 Dersalam sendiri sudah menetapkan pembelajaran tematik dari 

kelas 1, 2, 4, dan 5 untuk kelas 3 dan 6 masih menggunakan pembelajaran 

KTSP. Untuk fasilitas sekolahan dalam pembelajaran sudah terpenuhi mulai 

dari media dan LCD untuk mengajar. Letak geografis SD 2 Dersalam berada 

di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.  

Berdasarkan hasil wawacara dengan guru kelas IV SD 2 Dersalam 

mengatakan “ada beberapa masalah seperti siswa kurang aktif dalam 

pembelajaran, siswa masih suka bermain didalam kelas dan berbicara dengan 

temannya sehingga sangat menggangu dalam proses pembelajaran dan 

mengakibatkan hasil belajar siswa masih rendah. Hal ini disebabkan karena 

siswa hanya sebagai pendengar saat mnegikuti pembelajaran, sehingga siswa 

merasa bosan dan tidak tertarik dengan materi yang diajarakan. Masalah ini 

bisa di lihat dari data yang menunjukkan bahwa hasil nilai kurang memuaskan 

dan belum sesuai target. Dari jumlah 21 siswa, hanya 42,6% atau 12 siswa 

yang memenuhi kriteria ketuntasan dengan KKM 75, dan sisanya 9 siswa atau 

57,4% masih berada dibawah KKM. Hal ini menunjukkan kurang dari 75% 

siswa yang dapat mencapai batas KKM. 

Berdasarkan masalah diatas diperlukan cara untuk mengatasinya yaitu 

untuk menumbuhkan minat belajar siswa dan mengubah paradigma bahwa 

pembelajaran PKn dan Bahasa Indonesia membosankan. Untuk mengubah 

pembelajaran yang membosankan perlu adanya sebuah model pembelajaran 

dan media pembelajaran supaya siswa menjadi minat belajar dan tertarik 

untuk mengikutinya.  

Penanganan permasalahan seperti diuraikan di atas memerlukan suatu 

upaya praktis yang bertujuan memperbaiki proses pembelajaran kearah yang 
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lebih baik. Salah satu upaya yang dimaksud adalah dengan penerapan 

pendekatan pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT). 

NHT merupakan model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada 

pelaksanaan dengan melibatkan siswa dalam menelaah bahan yang tercakup 

dalam suatu pelajaran. Dalam pembelajaran NHT siswa dibagi kedalam 

beberapa kelompok yang terdiri dari 3-5 siswa secara heterogen dan kemudian 

siswa diberikan soal sesuai dengan nomor urut, setiap siswa akan 

mendapatkan soal sesuai dengan nomor urutnya kemudian siswa akan diminta 

untuk memecahkan soal yang diberikan sesuai dengan nomor soaldan nomor 

urut masing-masing siswa.  

Menurut pendapat peneliti “ Model pembelajaran Number Head Together ( 

NHT ) dapat meningkatkan  hasil belajar yang optimal, karena di dalam model 

tersebut menanamkan  rasa kebersamaan  berkelompok, mempunyai tanggung 

jawab. Dan di dalam model tersebut kelompok juga di bagi secara heterogen. 

Dalam penerapan model pembelajaran Number Head Together ( NHT ) di 

mata pelajaran PKn dan Bahasa Indonesia di sini juga dapat menggunakan 

media pop up book untuk mendukung pembelajaran yang ada di kelas, agar 

siswa dapat aktif dalam penggunaan media pop up book tersebut “.  

Di dalam dunia pendidikan tentu kita mengenal media pembelajaran, 

media pembelajaran merupakan sumber pesan kepada penerima pesan. 

Kemudian media dapat di bagi dalam berbagai macam, salah satunya adalah 

media pop up book. Dalam proses pembelajaran, media sering diartikan 

sebagai alat-alat grafis, photografis atau elektronis untuk menangkap. Adanya 

media pembelajaran dapat mendukung proses pembelajaran mempermudah 

siswa dalam memahami materi pembelajaran, serta meningkatkan kualitas 

mengajar guru yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa. Media 

dibedakan menjadi media dua dimensi dan media tiga dimensi. Salah satu 

media tiga dimensia dalah Pop-Up Book.  

Dzuanda (2011; 1) Pop-Up Book adalah sebuah buku yang memiliki 3 

dimensi dan memiliki gambar yang timbul. Menurut (Febrianto, Muhammad 
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F. M., 2014;148) Pop-Up Book  adalah buku berupa lipatan gambar yang nanti 

kalau dibuka dapat bergerak.  

Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa Pop-Up Book adalah media 

berbentuk buku yang memiliki 3 dimensi dan bergerak.  Pada Pop-Up Book, 

materi disampaikan dalam bentuk gambar yang menarik karena terdapat 

bagian yang jika dibuka dapat bergerak, atau memberi kesan timbul.   

Penerapan model pembelajaran Number Head Together (NHT) juga terkait 

dengan penelitian terdahulu yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. Hal ini sesuai dengan penelitian Zukira, Abduh H. Harun dan 

Jamaludin (Jurnal Tadulako Online Vol. 3 No. 4 ISSN 2354- 614X) yang 

berjudul “ Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas III Sekolah Dasar 

Alkhairaat Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Number Head 

Together (NHT) pada Mata PelajaranPKn“ menunjukkan hasil belajar siswa 

kelas III diketahui mengalami peningkatan. Dari siklus I diperoleh 

ketuntasan44,4%. Pada siklus II diperoleh ketuntasan klasikal 77,7%. Hal ini 

berarti pembelajaran pada siklus II telah mencapai indicator keberhasilan nilai 

ketuntasan belajar minimal 75%. Berdasarkan nilai rata-rata dan ketuntasan 

belajar klasikal pada pembelajaran siklus II, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan mengunakan model pembelajaran Number Head 

Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SD Alkhairat 

pada mata pelajaran PKn. 

Dari temuan tersebut peneliti mencoba melakukan perbaikan dalam 

pembelajaran dengan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang berjudul 

“Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV SD Nganguk Pada Tema 4 

Berbagai Pekerjaan Melalui Penerapan Numbered Head Together (NHT) 

Berbantuan Media Pop-Up Book”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran Number Head Together (NHT) 

berbantuan media Pop-Up Book dapat meningkatkan keterampilan guru pada 

muatan pelajaran PKn dan Bahasa Indonesia materi jenis-jenis pekerjaan 

kelas IV di SD 2 Dersalam?  

2. Bagaimana penerapan model pembelajaran Number Head Together (NHT) 

berbantuan media Pop-Up Book dapat meningkatkan aktivitas siswa pada 

muatan pelajaran PKn dan Bahasa Indonesia materi jenis-jenis pekerjaan 

kelas IV di SD 2 Dersalam? 

3. Bagaimana penerapan model pembelajaran Number Head Together (NHT) 

berbantuan media Pop-Up Book dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

muatan pelajaran PKn dan Bahasa Indonesia materi jenis-jenis pekerjaan 

kelas IV di SD 2 Dersalam? 

1.3 Tujuan Masalah 

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai sebagai berikut: 

1. Mendiskripsikan penerapan model pembelajaran Number Head Together 

(NHT) berbantuan media Pop-Up Book dalam meningkatkan 

keterampilan guru pada muatan pelajaran PKn dan Bahasa Indonesia 

materi jenis-jenis pekerjaan kelas IV di SD 2 Dersalam. 

2. Mendiskripsikan penerapan model pembelajaran Number Head Together 

(NHT) berbantuan media Pop-Up Book dalam meningkatkan aktivitas 

siswa pada muatan pelajaran PKn dan Bahasa Indonesia materi jenis-

jenis pekerjaan kelas IV di SD 2 Dersalam. 

3. Menemukan peningkatan hasil belajar pada siswa muatan pelajaran PKn 

dan Bahasa Indonesia materi jenis-jenis pekerjaan kelas IV di SD 2 

Dersalam dengan diharapkan model pembelajaran Number Head 

Together (NHT) berbantuan media Pop-Up Book. 
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1.4 Manfaat Peneliti 

Dengan dilakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini diharapkan dapat 

membantu bagi berbagai pihak sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoristis penelitian ini bertujuan untuk menambahkan 

pemahaman tentang bagaimana cara meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran PKn pada kelas IV SD Dersalam  melalui model 

Number Head Together (NHT) berbatuan media Pop-Up Book. Selain itu 

juga untuk mengubah pandangan terhadap mata pelajaranPKn yang 

terkesan monoton dan tidak menarik. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Guru  

Sebagai acuan untuk menjadikan guru termotivasi menyajikan 

pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan, guna 

menambah semangat para siswanya untuk belajar lebih giat.  

1.4.2.2 Bagi Siswa 

Untuk menambah pengetahuan bagaimana meningkatkan hasil belajar 

siswa untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam belajar.  

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

1. Sebagai upaya inovasi dalam pembelajaran sesuai kebutuhan sekolah, 

khususnya untuk meningkatkan hasil belajar siswa.  

2. Untuk meningkatkan mutu dan kualitas sekolah.  

1.4.2.4 Bagi Peneliti Lain 

Sebagai gambaran/bahan bagi peneliti lain untuk dapat mengembangkan 

penelitian sejenis dengan ruang lingkup yang lebih jelas.  

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup peneliti ini di pusatkan pada Mengingkatkan Hasil Belajar 

Siswa Kelas IV SD 2 Dersalam Pada Tema 4 Berbagai Pekerjaan Melalui 

Penerapan Numbered Head Together (NHT) Berbantuan Media Pop-Up Book. 

Penelitian ini di fokuskan pada Kompetensi Dasar (KD) PKn; 3.1 Memahami 

makna hubungan symbol dengan sila-sila Pancasila dan Kompetensi Dasar 
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(KD) Bahasa Indonesia; 3.1 Menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku 

sastra (cerita, dan dongeng).  

1.6 Definisi Operasional 

Berdasarkan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul “ 

Mengingkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV SD Nganguk Pada Tema 4 

Berbagai Pekerjaan Melalui Penerapan Numbered Head Together (NHT) 

Berbantuan Media Pop-Up Book” maka ada beberapa istilah yang perlu 

diartikan sebagai berikut; 

1.6.1 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku siswa setalah mengikuti 

proses pembelajaran. Perubahan tingkah laku sendiri meliputi tiga aspek yaitu 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.  

1.6.2 Keterampilan Guru 

Keterampilan dasar mengajar guru merupakan suatu karakteristik umum 

dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang 

diwujudkan melalui tindakan. Keterampilan dasar mengajar pada dasarnya 

adalah berupa bentuk-bentuk perilaku yang bersifat mendasar dan khusus yang 

harus dimiliki oleh seorang guru sebagai modal utama untuk melaksanakan 

tugas-tugas pembelajaran secara terencana dan professional 

1.6.3 Model Pembelajaran Number Head Together  

Model pembelajaran Number Head Together merupakan model 

pembelajaran kooperatif, model Number Head Together sendiri memiliki cirri 

khususnya itu masing-masing kelompok mempunyai nomor gunanya 

mendorong siswa untuk dapat mencari dan memahami materi dengan sungguh-

sungguh dan tanggung jawab. Terdiri dari 4 langkah yakni (1) Penomoran, (2) 

Mengajukan Pertanyaan, (3) Berfikir Bersama, (4) Menjawab Pertanyaan 

1.6.3 Pop-Up Book  

Dzuanda (2011: 1) Pop-Up Book  adalah sebuah buku yang memiliki 

unsur 3 dimensi dan gerak. Pop-Up Book, materi yang disampaikan dalam 

bentuk gambar yang menarik karena terdapat bagian yang jika dibuka akan 

bergerak.  
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Media Pop-Up Book merupakan jenis buku yang di dalamnya terdapat 

lipatan gambar dan muncul membentuk lapisan tiga dimensi ketika halaman 

terbuka (Febrianto, Muhammad F.M., 2014: 148). 


