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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam 

meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Pada dasarnya pendidikan 

berpengaruh terhadap kualitas hidup seseorang. Permendikbud Nomor 57 Tahun 

2014 menyebutkan bahwa pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini 

dan masa depan menjadi lebih baik dari masa yang lalu dengan berbagai 

kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan 

berpartisipasi untuk membangun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa untuk 

menjadi yang lebih baik.  Hal ini tugas seorang guru tidaklah mudah, maka dari 

itu kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh keberhasilan serta kualitas pendidikan 

dari bangsa itu sendiri.  

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada 

diri seseorang. Perubahan tersebut merupakan sebagai hasil dari proses belajar 

yang dapat ditunjukan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, 

pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta 

perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar. Salah satu hal 

yang penting dalam pendidikan adalah kreativitas. Berpikir kreatif merupakan 

suatu kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik  dengan mengeksplorasi 

potensi dan kemampuan sendiri dalam menciptakan sesuatu baik itu pemikiran 

maupun hasil karya lain. Kemampuan berpikir kreatif yang dimiliki peserta didik 

diharapkan mampu menyelesaikan kesulitan yang ada pada proses belajar.  

Perkembangan pendidikan di Indonesia mengalami perubahan dari masa 

ke masa. Perubahan ini ditandai dengan perubahan kurikulum yang terjadi karena 

ketidakpuasan terhadap hasil pendidikan di sekolah dan ingin selalu memperbaiki. 

Kurikulum yang ada pada saat ini ialah kurikulum 2013. Hajar (2013: 22) 

mengemukakan bahwa kurikulum 2013 yaitu kurikulum yang memuat konsep 

pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata 

pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta 
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didik dengan kata lain peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran 

dan bersifat konkrit. 

Penerapan kurikulum 2013 masih belum merata karena adanya revisi dari 

kurikulum tersebut, terdapat sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013 dari 

kelas I sampai dengan kelas VI, terdapat sekolah yang menerapkan di kelas  I, II 

IV dan VI, dan terdapat juga sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 di kelas I 

dan IV, serta masih terdapat sekolah yang belum menerapkan kurikilum 2013. 

Kurikulum 2013 mencakup beberapa muatan misalnya pada tema daerah tempat 

tinggalku dapat dibahas melalui muatan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa 

Indonesia yang kedua muatan tersebut saling berkaitan. Pada pembelajaran yang 

dilakukan  yaitu  melalui tema yang berisikan beberapa mata pelajaran dan sudah 

ada kompetensi dasar yang akan dicapainya. 

Adapun penelitian ini dilakukan menggunakan kurikulum 2013 di kelas IV 

di SDN 02 Sadang Kudus.  Permasalahan yang ditemukan dalam proses 

pembelajaran kurikulum 2013 pada muatan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan 

Bahasa Indonesia. Pada saat melakukan wawancara pada tanggal 14 Desember 

yang dilakukan dengan guru kelas IV antara lain (1) pembelajaran dikelas masih 

belum menggunakan model pembelajaran, (2) belum adanya media pembelajaran 

dalam proses pembelajaran, (3) peserta didik yang hiperaktif akan tetapi pasif 

pada saat pembelajaran, (4) masih banyak peserta didik yang merasa kebingungan 

dalam menyerap pelajaran yang  diterima, (5) pemahaman peserta didik mengenai 

materi masih rendah. (6) pada muatan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) peserta 

didik masih banyak yang kesulitan dalam menyerap materi pelajaran yang 

diberikan guru karena kurangnya media dalam pembelajaran dan pada muatan 

Bahasa Indonesia peserta didik kurang memerhatikan materi yang disampaikan 

dalam proses belajar mengajar (dapat dilihat pada lampiran 8). 

Tujuan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa Indonesia di 

sekolah disini adalah agar dapat memberikan bekal kepada peserta didik dengan 

tekanan penataan nalar dalam penerapan muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial dan Bahasa Indonesia kehidupan sehari-hari dimana ia tinggal (Susanto, 

2013: 183). Menghadapi tantangan yang ada dalam kehidupan sehari-hari maka 
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dibutuhkan juga pemikiran bernalar dan kreatif. Berpikir kreatif merupakan suatu 

kemampuan yang harus dimiliki untuk membangun ide-ide baru yang dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada kenyataannya kemampuan 

berpikir kreatif peserta didik masih rendah. 

Hasil dari observasi prasiklus pembelajaran tematik rata-rata didapatkan 

hasil data nilai dari peserta didik kelas IV di SDN 02 Sadang Kudus Maret 2018 

menunjukan bahwa nilai tes kemampuan berpikir kreatif masih sangat rendah, hal 

ini dapat dilihat dari nilai soal kemampuan berpikir kreatif dengan indikator 

kelancara (fluency), keluwesan, orisinil dan elaborasi yaitu 62, 65, 59, dan 59. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta didik disimpulkan bahwa mata 

pelajaran IPS itu sulit dan mata pelajaran Bahasa Indonesia itu membosankan. 

Pembelajaran yang monoton serta belum menggunakan model maupun media 

pembelajaran untuk merangsang peserta didik agar belajar dengan lebih optimal. 

(terdapat pada lampiran 7). 

Hal tersebut mendorong untuk dilakukannya penelitian untuk meneliti  

berpikir kreatif dari peserta didik, yang diharapkan dapat memperbaiki 

permasalahan yang terjadi khususnya untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif dari peserta didik. Kenyataannya permasalahan ini juga terjadi di SDN 02 

Sadang dimana peserta didik di kelas IV masih kurang aktif dalam proses 

pembelajaran maupun pada saat diskusi hanya bergantung pada satu atau beberapa 

peserta didik dalam kelompok, dan pada saat guru meminta mereka untuk 

bertanya maupun guru yang memberikan pertanyaan hanya beberapa diantara 

seluruh peserta didik yang memiliki keberanian untuk bertanya, mengemukakan 

pendapat, dan menjawab pertanyaan. Penjelasan tersebut dibuktikan dengan nilai 

prasiklus berpikir kreatif dari peserta didik yang masih dibawah rata-rata atau 

KKM yaitu 70. 

Model pembelajaran yang dipilih untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir kreatif model pembelajaran Numbered Head Together (NHT). Numbered 

Head Together (NHT) merupakan suatu model pembelajaran berkelompok 

dengan setiap anggota kelompoknya memiliki tanggung jawab atas tugas 

kelompoknya, sehingga antara peserta didik yang satu dengan yang lain dalam 



 

4 

 

satu kelompok saling memberi dan menerima (Shoimin, 2014: 108). Salah satu 

keunggulan model pembelajaran ini yaitu dapat menanamkan sifat kerja sama 

antara peserta didik, saling memberikan jawaban yang berbeda-beda dengan 

begitu akan mendapatkan banyak jawaban yang beragam dan menarik. 

Berdasarkan kerja sama tersebut maka terbentuk berpikir kreatif dari peserta 

didik, terutama pada muatan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa Indonesia tema 

9 Kayanya Negeriku dengan pertanyaan yang diberikan guru melalui media kartu 

soal diharapkan peserta didik dapat menjawab pertanyaan sesuai kemampuannya. 

Adapun langkah model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

menurut Hamdani (2011: 90) adalah sebagai berikut : (1) peserta didik dibagi 

menjadi beberapa kelompok secara heterogen. (2) Guru memberikan tugas dan 

masing-masing kelompok mengerjakannya. (3) setiap kelompok berdiskusi untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan guru (4) Guru memanggil secara acak nomor 

kepala dan nomor yang dipanggil maju untuk memaparkan hasil diskusi dari 

kelompoknya (5) kelompok lain memberikan tanggapan (6) Guru memberikan 

kesimpulan. 

Penggunaan model pembelajaran tidak terlepas dari media pelajaran 

sebagai alat pendukung dalam proses pembelajaran. Arsyad (2014: 3) 

mengemukakan bahwa media merupakan suatu alat bantu dalam proses 

pembelajaran baik didalam maupun diluar kelas. Media pembelajaran yang 

digunakan yaitu media kartu soal. Media kartu soal merupakan media yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang berbentuk kartu. Penggunaan media kartu soal dapat 

merangsang peserta didik dalam mengomunikasikan dan mampu menciptakan 

pemikiran yang kreatif dengan ide-ide yang baru. 

Peningkatan kemampuan berpikir kreatif berbantuan model Numbered 

Head Together (NHT) diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuli, dkk 

(2018) bahwa kemampuan berpikir kreatif fisika peserta didik mengalami 

peningkatan pada kedua kelas, namun peningkatan pada kelas eksperimen lebih 

baik daripada kelas kontrol  yaitu kelas eksperimen pada indikator kelancaran, 

kelenturan, originalitas, dan perincian secara berturut-turut sebesar 60,30%; 

33,25%; 41,87%; 37,78% dengan nilai rata-rata sebesar 41% dan termasuk dalam 



 

5 

 

kategori sedang. Sementara itu kelas control memperoleh kategori rendah dengan 

persentase secara berturut-turut pada empat indikator yaitu sebesar 45,26%; 

28,31%; 21,51%; dan 17,34% dengan nilai rata-rata sebesar 27%. 

Berdasarkan penelitian yang sudah ada sebelumnya didapatkan  persamaan 

antara penelitian yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah, Agung 

dan Herimanto terletak pada variabel bebas dan media yang digunakan. Variabel 

bebasnya sama-sama menggunakan model Numbered Head Together (NHT) dan 

medianya sama-sama menggunakan media kartu soal. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Sulestiyana terletak pada variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel bebasnya yaitu sama-sama menggunakan model pembelajaran Numbered 

Head Together (NHT) dan variabel terikatnya yaitu  sama-sama kemampuan 

berpikir kreatif. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model Numbered Head Together (NHT) dapat 

meningkatkan berpikir kreatif dari peserta didik. Penerapan model Numbered 

Head Together (NHT) dapat meningkatkan peran aktif dari peserta didik untuk 

menumbuhkan sikap tanggung jawab dan  menumbuhkan sikap keberanian pada 

diri peserta didik untuk lebih berani mengemukakan pendapatnya pada saat proses 

pembelajaran, berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) dengan judul “Penerapan Model Numbered Head Together  

(NHT) Berbantuan Media Kartu Soal untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir 

Kreatif Siswa Tema 9 Kelas IV SDN 02 Sadang Kudus”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas maka dapat diambil sebuah 

rumusan masalah yaitu sebagai berikut.  

1. Bagaimana peningkatan keterampilan mengajar guru dalam melaksanakan 

model Numbered Head Together (NHT) berbantuan media kartu soal pada 

tema 9 Kayanya Negeriku pada muatan IPS dan Bahasa Indonesia di kelas IV 

SDN 02 Sadang Kudus Tahun ajaran 2018/2019 ? 

2. Bagaimana peningkatan kemampuan berpikir kreatif peserta didik kelas IV 

SDN 02 Sadang Kudus setelah diterapkannya model Numbered Head 
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Together (NHT) tema 9 Kayanya Negeriku pada muatan IPS dan Bahasa 

Indonesia Tahun ajaran 2018/2019? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diambil maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam mengelola 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together 

(NHT) berbantuan kartu soal pada tema 9 Kayanya Negeriku muatan IPS dan 

Bahasa Indonesia pada siswa kelas IV SDN 02 Sadang Kudus. 

2. Mendeskripsikan peningkatan kemampuan berpikir kreatif peserta didik  

setelah diterapkannya model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

pada tema 9 Kayanya Negeriku muatan IPS dan Bahasa Indonesia pada siswa 

kelas IV SDN 02 Sadang Kudus. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan ilmu pengetahuan yang baru 

dalam kaitannya dengan kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada tema 9 

Kayanya Negeriku di SDN 02 Sadang Kudus. 

2. Manfaat Praktis atau Berguna 

a. Bagi Siswa  

1) Menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, menarik dan 

mengesankan sehingga dapat meningkatkan berpikir kreatif peserta didik 

pembelajaran tema 9  Kayanya Negeriku. 

2) Dapat melatih peserta didik untuk lebih kreatif dan berani mengemukakan 

pendapat serta bekerjasama secara berkelompok dalam belajar. 

b. Bagi guru  

1) Meningkatkan keterampilan guru dalam mengombinasikan pembelajaran 

dengan model pembelajaran sehingga pembelajaran tidak membosankan. 
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2) Menambah pengalaman guru dalam menggunakan model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT) 

3) Memberikan motivasi  terhadap guru untuk mengembangkan model-model 

pembelajaran pada saat proses belajar mengajar. 

c. Bagi sekolah 

Meningkatkan mutu dan kualitas sekolah dalam hal kegiatan belajar 

mengajar. 

d. Bagi peneliti 

1) Menambah pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan model 

pembelajaran Numbered Head Together (NHT). 

2) Memberikan pengalaman mengajar sebagai bekal menjadi seorang guru di 

sekolah dasar. 

E. Ruang Lingkup Peneliti 

1) Subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas IV SDN 02 Sadang Kudus yang 

berjumlah 25 peserta didik yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 12 siswa 

perempuan. 

2) Objek dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik pada tema 9 Kayanya Negeriku pada muatan pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yaitu Kompetensi Dasar (KD) 3.1 

Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam 

untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat 

provinsi. 4.1 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan 

pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat 

kota/ kabupaten sampai tingkat provinsi, dan Bahasa Indonesia yaitu 

Kompetensi Dasar (KD) 3.3  Menggali informasi dari seorang tokoh melalui 

wawancara menggunakan daftar pertanyaan. 4.3 Melaporkan hasil wawancara 

menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis 

dengan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

3) Lokasi penelitian yaitu SDN 02 Sadang  kecamatan Jekulo kabupaten Kudus. 
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F. Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini dengan memperhatikan beberapa 

istilah yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut : 

1. Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

Model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) merupakan 

suatu model pembelajaran yang dilakaukan secara berkelompok yang setiap 

anggota kelompoknya bertanggung jawab atas tugas kelompoknya, sehingga 

tidak ada pemisah antara siswa yang satu dengan yang lain dalam suatu 

kelompok tersebut untuk saling memberi dan menerima. Salah satu dari 

strategi pembelajaran kooperatif  ini mengacu pada belajar kelompok peserta 

didik, masing-masing anggota memiliki bagian tugas (pertanyaan) dengan 

nomor kepala yang berbeda-beda. 

2. Media Kartu Soal 

Kartu Soal merupakan suatu media pembelajaran yang digunakan dalam 

teknik pembelajaran aktif dan kreatif belajar peserta didik melalui pemberian 

tugas terkait dengan konsep sesuai materi atau menilai informasi yang 

dilakukan dalam kelompok kecil dengan cara yang menyenangkan. Model 

pembelajaran aktif tipe Kartu Soal dengan menggunakan kartu, dalam kartu 

tersebut berisi suatu permasalahan, dari masing-masing kartu tersebut memiliki 

permasalahan yang berbeda. Hal ini dapat membuat peserta didik akan merasa 

senang dan lebih kreatif dalam mengemukakan pendapatnya. 

3. Keterampilan guru  

Keterampilan guru merupakan suatu keterampilan atau kemampuan 

yang harus dimiliki oleh guru dalam mengajar, pada proses pembelajaran guru 

dituntun untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengolaborasikan model 

pembelajaran yang sudah ada. Jika seorang guru tidak memiliki keterampilan 

yang mendukung maka pembelajaran yang dilakukan akan terasa monoton dan 

membosankan sehingga proses belajar mengajar tidak  efektif. 

4. Kemampuan berpikir kreatif 

Kondisi pembelajaran yang menyenangkan akan menumbuhkan 

kemampuan peserta didik untuk lebih berpikir kreatif. Kemampuan berpikir 



 

9 

 

kreatif merupakan kemampuan seseorang untuk melihat bermacam-macam 

kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah. Kemampuan berpikir 

kreatif akan tumbuh dan berkembang seiring berkembangnya suasana, 

kebiasaan dan strategi dalam proses belajar mengajar. Adapun komponen atau 

indikator dari kemampuan berpikir kreatif yaitu: (1) keterampilan berpikir 

lancar; (2) keterampilan berpikir luwes; (3) keterampilan berpikir orisinal; dan 

(4) keterampilan memerinci. 

5. Pemanfaatan Sumber Daya Alam  

Sumber daya alam yang di  bumi ini diciptakan oleh Allah SWT yang 

dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sumber daya 

alam ada yang berasal dari daratan dan ada juga yang berasal dari perairan. 

Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Sumber daya alam tersebut dapat diolah manusia mulai dari proses 

pengolahan sampai dipakai oleh konsumen, proses tersebut dinamakan dengan 

kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan usaha atau kegiatan yang 

dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan sebagai upaya mencukupi 

kebutuhan hidupnya. 

6. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu prcakapan yang dilakukan untuk 

mengumpulkan dan memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan 

secara langsung kepada informan, tokoh tertentu atau narasumber. 

 

 

 

 


