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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan dasar yang sangat penting bagi keberlangsungan 

kehidupan seseorang untuk menjadi insan yang lebih baik. Pendidikan merupakan 

kunci utama dalam perkembangan suatu bangsa. Pendidikan  adalah cara, upaya, 

atau jalan yang harus ditempuh oleh siswa untuk mengembangkan potensi yang 

ada pada dirinya. Pendidikan disebut juga sebagai sarana dan prasarana untuk 

membantu siswa mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan siswa 

dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Hal ini sejalan dengan 

bunyi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional 

pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut. 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

siswa agar menjadi manusia yang beriman bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga  negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan yang membahas 

tentang tujuan, isi dan bahan pembelajaran dengan maksud untuk menggapai 

tujuan pendidikan. Menurut Zais dalam Widyastono (2015: 2) mengungkapkan 

bahwa kurikulum tidak hanya rencana tertulis bagi pembelajaran, tetapi kurikulum 

adalah segala sesuatu yang bersifat fungsional dalam mengatur lingkungan 

maupun kegiatan yang berlangsung didalam kelas. Kurikulum yang saat sedang 

dilaksanakan di Indonesia adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan 

kurikulum yang mengintegrasikan pembelajaran dengan keadaan disekitar siswa, 

dalam kurikulum ini pembelajaran yang diterapkan adalah pembelajaran yang 

memusatkan pada aktivitas siswa (student centered learning), siswa diaktifkan 

untuk melakukan kegiatan-kegitan yang bersifat saintifik yang meliputi 

mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan. Hal tersebut 

sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam kurikulum 2013 dimana tujuan dari 
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kurikulum 2013 ini adalah mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia agar 

memiliki kemampuan hidup sebagai insan dan warga negara yang beriman, 

produktif, kreatif, inovatif, afektif dan mampu berkontribusi dalam kehidupan 

bermasyarakat, bernega maupun dalam peradaban dunia (Widyastono, 2015: 131). 

Proses pembelajaran tematik guru sudah sudah tidak menjadi pusat ilmu 

lagi bagi siswa, melainkan guru hanya menjadi fasilitator yang bertugas 

mendampingi siswa dalam proses pembelajaran. Kajian dalam pembelajaran 

tematik sudah tidak bersifat teori saja, melainkan sudah terintegrasi dengan kaidah 

kehidupan disekitar siswa yang di kemas dalam sebuah muatan pelajaran. Adapun 

muatan dalam pembelajaran tematik di Sekolah Dasar meliputi muatan Bahasa 

Indonesia, muatan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), muatan Ilmu Pengetahuan alam 

(IPA), muatan Matematika, muatan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

(PPKn), muatan Seni Budaya dan Prakarya (SBdP) dan muatan Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK). 

Menurut Soemantri dalam Sapriya, (2009: 11) Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial han 

humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang disajikan secara ilmiah untuk 

tujuan pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan 

salah satu muatan dalam kurikulum yang diajarkan pada jenjang pendidikan dasar 

dan menengah yang terintegrasi dengan sejarah, geografi dan ekonomi. (Sapriya, 

2009: 7). Tujuan utama dilaksanakannya pendidikan IPS pada satuan pendidikan 

adalah untuk menanamkan pada siswa agar memiliki empat tujuan utama yang 

terdiri dari knowledge, skill, attitude, dan value. (Hadi dalam Susanto, 2015: 

146).Hal tersebut berjalan searah dengan tujuan pendidikan Bahasa Indonesia 

yakni melatih siswa untuk memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik 

dan benar. 

Menurut Sarwadi dikutip oleh Murtono (2014: 5) pelaksanaan berbahasa 

Indonesia yang baik dan benar mencakup sasaran dan situasi pembicaraan serta 

kesesuaian dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam Bahasa Indonesia. 

Kemampuan berbahasa Indonesia yang baik akan mempermudah siswa dalam 

melakukan hubungan sosial. Kolaborasi yang baik antara siswa dan guru dalam 
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pembelajaran di sekolah dasar akan dapat mendorong terciptanya pola hubungan 

yang aktif berkesinambungan. Hal tersebut mendorong terwujudnya hasil belajar 

yang memuaskan. Hasil belajar merupakan tingkat keberhasilan siswa dalam 

mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang 

diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi muatan pelajaran tertentu. 

(Nawawi dalam Susanto 2015: 4). 

Hasil belajar pada kurikulum 2013 menggunakan penilaian yang mencakup 

segala hal yang dipelajari di sekolah baik itu mencakup ranah pengetahuan, sikap 

dan keterampilan. (Susanto, 2015: 6). Selain tiga ranah tersebut, kemampuan guru 

untuk memfasilitasi siswa juga menjadi salah satu hal yang dapat menentukan 

hasil belajar siswa. Guru yang dapat menyelenggarakan pembelajaran dengan 

model yang efektif, menarik dan menyenangkan akan membuat siswa merasa 

senang dan nyaman tentu akan memacu semangat siswa untuk turut aktif di dalam 

proses pembelajaran tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada tanggal 

25 Oktober 2018 di kelas IV SDN 1 Tigajuru diketahui bahwa guru masih merasa 

kesulitan dalam proses pembelajaran tematik khususnya pada muatan IPS dan 

Bahsa Indonesia. Guru kesulitan dalam pengaitkan materi antar muatan pelajaran 

serta kurang inovatif dalam memfasilitasi siswa di dalam kelas. Pembelajaran 

tematik yang seharusnya sudah berpusat pada siwa (Student Centered Learning) 

dengan mengintegrasikan pembelajaran saintifik yang meliputi kegiatan 

mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikam pada 

kenyataannya dilapangan masih lekat dengan pembelajaran yang berpusat pada 

guru (Teacher Centered Learning). Guru masih mendominasi pembelajaran, 

sehingga kesempatan untuk mencoba maupun mengkomunikasikan belum dapat 

terlaksana didalamnya. Hal ini belum dapat membiasakan siswa untuk melakukan 

penalaran tingkat tinggi (higher other thinking skills/HOTS). 

Kurangnya pengetahuan guru dalam memahami berbagai model 

pembelajaran membuat guru hanya dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dengan sederhana. Hal tersebut membuat kondisi di dalam kelas cenderung 

kurang variatif. Terkadang guru memberikan sejumlah pertanyaan untuk 
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memancing siswa aktif dalam pembelajaran, namun karena tidak diterapkannya 

model pembelajaran yang inovatif sehingga siswa yang aktif hanya itu itu saja, 

siswa yang belum memliki keberanian untuk menjawab pertanyaan, belum 

termotivasi dengan baik sehingga mereka cenderung pasif, diam dan kurang 

memiliki pemahaman yang baik terhadap materi pelajaran yang diajarkan. 

Kurangnya antusiasme siswa dalam pembelajaran tematik Muatan IPS dan Bahasa 

Indonesia juga ditengarai oleh adanya persepsi bahwa muatan IPS merupakan 

muatan yang bersifat menghafal, siswa cederung dipaksa untuk mengahafalkan 

materi pelajaran, hal tersebut membuat siswa merasa jenuh, bosan dan malas 

belajar. Kurangnya motivasi siswa untuk belajar berdampak pada rendahnya hasil 

belajar siswa. 

Berdasarkan observasi data yang dilakukan pada hasil ulangan harian tema 

2 kelas IV SDN 1 Tigajuru, terlihat bahwa hasil belajar siswa masih cukup 

rendah. Berdasarkan KKM yang ditetapkan pada seluruh muatan dalam 

pembelajaran tematik yakni 65, masih banyak siswa yang belum bisa 

menuntaskan KKM tersebut. Data nilai ulangan harian siswa pada pembelajaran 

tematik muatan  tema 2 (Selalu Berhemat Energi) menunjukkan nilai terendah 

siswa pada muatan IPS yaitu 35, dan nilai tertinggi yaitu 80, pada muatan Bahasa 

Indonesia nilai terendah siswa hanya 40 dan nilai tertinggi 85. Dari 29 siswa di 

kelas IV SDN 1 Tigajuru pada muatan IPS hanya sebanyak 11 siswa sudah 

berhasil melampaui KKM, sedangkan 18 siswa lainnya masih mendapat nilai 

dibawah KKM. Pada muatan Bahasa Indonesia hanya sebanyak 13 siswa yang 

mendapat nilai diatas KKM, sedangkan 16 siswa lainnya belum. Dari data yang 

telah diuraikan dapat ditunjukkan presentase ketuntasan belajar siswa pada 

pembelajaran tematik tema 2 (Selalu Berhemat Energi) muatan IPS hanya berkisar 

38% dan muatan Bahasa Indonesia berkisar 45%. 

Berdasarkan permasalahan yang peneliti temukan di SD N 1 Tigajuru 

khususnya di kelas IV, maka diperlukan adanya perbaikan terhadap sistem 

pelaksanaan pembelajaran agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa di dalam 

pembelajaran tematik. Salah satu alternatif yang diupayakan oleh peneliti adalah 

menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan dan memungkinkan siswa 
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untuk turut berpartisipasi aktif di dalam proses pembelajaran melalui penerapan 

model pembelajaran Numbered Head Together. Menurut Shoimin, (2014 : 107). 

Numbered Head Togetehr  merupakan salah satu bentuk model pembelajaran 

yang bersifat cooperative learning yangdikembangkan oleh Spenser Kagan. 

Menurut Shoimin (2014: 107) model pembelajaran Numbered Head 

Together  melatih siswa untuk bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing 

dalam sebuah kelompok sehingga meminimalisir kepasifan siswa dalam 

berdiskusi ataupun berkelompok, disamping itu juga tidak ada pemisah antara 

siswa satu dengan siswa lainnya dalam satu kelompok untuk saling memberi dan 

menerima antara satu dengan yang lainnya. Melatih siswa untuk memiliki 

keterampilan sosial dengan memegang tanggung jawab atas tugasnya masing-

masing. Model pembelajaran ini menggunakan properti berupa nomor kepala 

yang diberikan pada masing-masing siswa, properti yang dibuat melalui kreatifitas 

dengan perpaduan warna dan karakter yang menarik membuat siswa  merasa 

tertarik untuk mengikuti mengikuti tahapan model pembelajaran tersebut. 

Tahapan dalam model pembelajaran ini meliputi pembentukan kelompok, 

pembagian nomor kepala dan tugas pada masing-masing kelompok, diskusi antar 

siswa dalam kelompok, pelaporan atau penjelasan hasil kerja, pemberian 

tanggapan, dan tahap terakhir yaitu kesimpulan.  

Kelebihan model pembelajaran Numbered Head Together  adalah dapat 

mendorong setiap siswa untuk selalu siap mengemban tanggung jawabnya. 

Melatih siswa untuk berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Menjadi ajang sharing 

antara siswa pandai dengan siswa yang kurang pandai. Mendorong terjadinya 

interaksi antar siswa dan tidak ada dominasi kelompok karena setiap siswa sudah 

mendapatkan bagian tugasnya masing-masing. (Shoimin, 2014: 108). 

Pemilihan model pembelajaran Numbered Head Together  dirasa sudah 

cukup relevan dengan materi dalam pembelajaran tematik tema Indahnya 

Keragaman di Negeriku kelas IV Sekolah Dasar. Dimana didalam tema ini 

memuat materi mengenai ragam kebudayaan di Indonesia pada muatan IPS. 

Kebudayaan merupakan keseluruhan pengetahuan, kepercaaan, seni, moral, 

hukum, adat serta kemampuan dan kebiasaan yang peroleh manusia sebagai 
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bagian dari anggota masyarakat. (Taylor dalam Tumanggor dkk, 2014: 22). Pada 

muatan Bahasa Indonesia terdapat konten materi teks nonfiksi.  Nonfiksi atau 

disebut buku informasi merupakan bacaan yang secara khusus memberikan 

pengetahuan kepada pembacanya mengenai suatu masalah ataupun objek tertentu, 

bacaan semacam ini dapat membantu siswa untuk memuaskan rasa ingin tahunya. 

(Sarumpaet, 2010: 33) 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan media sebagai alat bantu dalam 

proses pembelajaran, media yang digunakan oleh peneliti adalah media roda putar 

ludo king. Roda putar ludo king adalah media pembelajaran perpaduan antara roda 

putar dan ludo king. Roda putar merupakan media berbentuk roda yang dapat 

diputar dengan tangan dimana roda tersebut sudah diberikan plot-plot tersendiri 

yang nantinya akan menjadi titik henti. 

Ludo king sendiri adalah permainan tradisional khas India yang dikemas 

menjadi lebih modern oleh Gamotronix sehingga dapat dikenal di kancah 

internasional termasuk di Indonesia. Permainan sempat viral pada pertengahan 

tahun 2018 yang mana virus permainan ini sudah menyebar di berbagai kalangan 

baik dari anak-anak maupun orang dewasa. Permainan ini biasanya dimainkan 

oleh 4 orang pemain. Cara permaiman ludo king ini adalah dengan cara mengocok 

dadu dan menjalankan token hingga mencapai garis akhir untuk mendapatkan 

gelar king. Adapun maksud peneliti dalam memadu padankan roda putar dengan 

ludo king, yakni peneliti bermaksud mengubah penggunaan dadu menjadi bentuk 

roda putar sehingga akan memungkinkan terjadi integrasi materi didalamnya.  

Pada pelaksanaanya nanti siswa dibentuk menjadi 4 kelompok. Masing-

masing siswa diberikan nomor kepala sesuai dengan kelompoknya, kemudian 

siswa diberikan bahan literasi dengan tema yang berbeda-beda. Siswa melakukan 

sharing informasi atas literasi yang telah dipelajarinya dengan kelompoknya 

masing-masing, siswa berdiskusi, guru memanggil nomor kepala siswa secara 

acak kemudian siswa diminta untuk memainkan media roda putar ludo king dan 

menjawab beberapa pertanyaan yang didapatnya, kemudian siswa 

mempresentasikan hasil jawabnnya di depan kelas. 
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Anggota lain yang nomor kepala mereka tidak dipanggil untuk maju ke 

depan diwajibkan untuk merangkum hasil jawaban yang dilontarkan oleh siswa 

yang maju di depan kelas, hal tersbut membuat seluruh siswa menjadi taat dan 

dapat menhargai temannya yang sedang presentasi. Siswa yang dapat menjawab 

ataupun mempresentasikan jawaban dengan benar berhak memperoleh 

kesempatan menjalankan token, permaianan bergilir sampai seluruh siswa 

memainkan permainan tersebut. Kelompok yang dapat mencapai finish pertama 

kali ataupun kelompok dengan perolehan langkah token terbanyak mendapatkan 

apresiasi, dengan adanya apresiasi ini diharapkan dapat memacu semangat siswa 

dalam mengikuti pembelajaran.  

Berdasarkan hasil penelitian Animawati, dkk (2015)  melalui penelitiannya 

menunjukkan bahwa kondisi hasil belajar siswa muatan IPS meningkat yang 

dilihat dari presentase prasiklus yaitu 49,62%, setelah diberi perlakuan pada siklus 

I presentase rata-rata mengalami peningkatan sebesar 19,03% dari hasil prasiklus 

menjadi 68,65%, pada siklus II hasil belajar siswa mengalami peningkatan 

sebanyak 6,16% dengan total hasil mencapai 74,81%. 

Hasil penelitian senada juga di alami oleh Permana (2016) menunjukkan 

ketuntasan belajar klasikal siswa saat siklus I  pada kegiatan pre test sebesar 

6,25% meningkat menjadi 65,63% pada kegiatan post test , pada siklus II pada 

kegiatan pre test ketuntasan belajar siswa sebesar 15,63% meningkat menjadi 

93,75% saat kegiatan post test. Hal tesebut sudah memenuhi syarat ketuntasan 

klasikal yang ditetapkan di sekolah yaitu ≥ 75% dengan demikian dalam 

penelitian ini  telah terjadi peningkatan ketuntasan belajar siswa kelas V sebesar 

28,12%. Dari penelitian relean diatas peneliti meyakini bahwa penerapan model 

pembelajaraan Numbered Head Together  dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas IV SDN 1 Tigajuru. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Siswa melalui 

Model Numbered Head Together berbantuan Media Roda Putar Ludo King Tema 

Indahnya Keragaman di Negeriku Kelas IV SDN 1 Tigajuru”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana peningkatan keterampilan guru mengajar dengan menerapkan 

model pembelajaran Numbered Head Together berbantuan media roda 

putar ludo king pada tema Indahnya Keragaman di Negeriku muatan IPS 

dan Bahasa Indonesia kelas IV SDN 1 Tigajuru? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran 

tematik muatan IPS dan Bahasa Indonesia tema Indahnya Keragaman di 

Negeriku muatan IPS dan Bahasa Indonesia melalui model Numbered 

Head Together  berbantuan media roda putar ludo king kelas IV SDN 1 

Tigajuru? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat dirumuskan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui peningkatan keterampilan guru mengajar pada 

pembelajaran tema Indahnya Keragaman di Negeriku muatan IPS dan 

Bahasa Indonesia melalui model pembelajaran Numbered Head Together  

berbantuan media roda putar ludo king kelas IV SDN 1 Tigajuru. 

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dalam proses 

pembelajaran tema Indahnya Keragaman di Negeriku muatan IPS dan 

Bahasa Indonesia melalui model pembelajaran Numbered Head Together  

berbantuan media roda putar ludo king kelas IV SDN 1 Tigajuru. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk 

berbagai kalangan baik teoritis maupun praktis. 

1.4.1  Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan serta 

menginovasi proses pembelajaran di sekolah khusunya pada pembelajaran tematik 

muatan IPS dan Bahasa Indonesia. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Manfaat Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman tentang 

penerapan model Numbered Head Together serta menambah pengalaman 

mengajar sehingga dapat diterapkan kelak ketika mengajar sebagai guru serta 

dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian serupa dimasa mendatang. 

1.4.2.2 Manfaat Bagi Siswa 

1. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran tematik. 

2. Menciptakan rasa senang dalam berlangsungnya proses pembelajaran. 

3. Menghindarkan siswa merasa bosan dalam proses pembelajaran. 

1.4.2.3 Manfaat Bagi Guru 

1. Meningkatkan rasa profesionalisme dalam diri guru. 

2. Memberikan informasi tentang pembelajaran yang aktif dan tidak 

berpusat pada guru. 

3. Menambah wawasan tentang penggunaan model pembelajaran 

Numbered Head Together terhadap peningkatan hasil belajar siswa. 

1.4.2.4 Manfaat Bagi Sekolah 

1. Memberikan kontribusi dalam perbaikan pembelajaran dikelas, 

sehingga dapat meningkatkan mutu sekolah. 

2. Memberikan alternatif pembelajaran kooperatif untuk dapat menjadi 

pertimbangan dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah permasalahan 

menegenai hasil belajar siswa yang masih rendah di SD N 1 Tigajuru 

aspek menulis dan berbicara. 

2. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran Cooperative Learning tipe Numbered Head Together . 

3. Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah media roda putar 

ludo king. 

4. Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SD N 1 Tigajuru, Kecamatan 

Mayong, Kabupaten Jepara tahun ajaran 2018/2019. 
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5. Penelitian ini menggunakan pembelajaran tematik pada materi tema 7 

(Indahnya Keragaman di Negeriku) 

6. Penelitian ini dibatasi pada muatan Bahasa Indonesia dan IPS. 

Kompetensi Inti: 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 

melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya dirumah, disekolah, dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dlam bahasa yang jelas, sistematis, 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

 

Kompetensi Dasar: 

Bahasa Indonesia. 

3.7 Menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks nonfiksi. 

4.7 Menyampaikan pengetahuan baru dari teks nonfiksi ke dalam tulisan 

dengan bahasa sendiri 

 

IPS 

3.2 Mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama 

di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta 

hubungannya dengan karakteristik ruang. 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, 

budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas 

bangsa Indonesia; serta hubungannya dengan karakteristik ruang. 
 

1.6 Definisi Operasional 

Peneliti memilih judul “Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Model 

Numbered Head Together Berbantuan Media Roda Putar Ludo King Tema 

Indahnya Keragaman di Negeriku Kelas IV SDN 1 Tigajuru”. Beberapa istilah 

penting yang berkaitan dengan penelitian ini perlu diberikan batasan istilah. 

Pendefinisian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan penegasan 

istilah agar diperoleh  kejelasan pengertian. Beberapa istilah yang digunakan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut: 
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1.6.1 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah mengikuti 

pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Pengukuran hasil belajar pada 

kurikulum 2013 mencakup tiga ranah pengukuran yaitu ranah pengetahuan, sikap 

dan keterampilan. Ranah pengetahuan memfokuskan pada aktivitas mental siswa 

dalam memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Ranah 

sikap memfokuskan pada sikap siswa, dan ranah keterampilan memfokuskan pada 

aktivitas fisik siswa. Penelitian ini menggunakan kurikulum 2013 dengan 

mengusung muatan Bahasa Indonesia dan IPS, yang mana kedua muatan tersebut 

sesuai dengan aturan penilaian kurikulum 2013 hanya berfokus pada penilaian 

pengetahuan dan keterampilan. Maka dalam penelitian hasil belajar akan terfokus 

pada penilaian pengetahuan dan keterampilan saja. 

1.6.2 Keterampilan Guru Mengajar 

Keterampilan guru mengajar adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh 

seorang guru dalam proses pembelajaran. Sebagai seorang fasilitator dalam proses 

pembelajaran guru di haruskan memiliki keterampilan yang meliputi keterampilan 

bertanya, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan mengadakan variasi, 

keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil maupun perorangan, serta 

keterampilan mengelola kelas yang bijaksana. 

1.6.3 Model Pembelajaran Numbered Head Together  

Model pembelajaran Numbered Head Together adalah model 

pembelajaran kooperatif yang menggunakan properti berupa nomor kepala yang 

dihias menarik untuk meningkatkan gairah siswa dalam belajar. Model 

pembelajaran ini melatih siswa untuk bertanggung jawab atas tugasnya dalam 

berkelompok, berdiskusi serta membiasakan siswa untuk berinteraksi dengan 

siswa lainnya.  Dalam model ini siswa difasilitasi untuk sharing atau berbagi 

informasi bersama teman kelompoknya sehingga dalam satu kelompok terjalin 

hubungan saling memberi maupun saling menerima  informasi. Sintaks model 

pembelajaran ini meliputi pembentukan kelompok dan pembegian nomor kepala, 
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pembagian tugas, berdiskusi, pemanggilan nomor secara acak, pelaporan hasil 

diskusi, tanggapan dan kesimpulan. 

1.6.1 Media Roda Putar Ludo King 

Media roda putar ludo king merupakan media roda putar yang cara 

penggunaannya dengan cara memutar media tersebut dan menunggu beberapa saat 

putaran tersebut berhenti. Objek yang menempati titik poros saat pemberhentian 

roda diharuskan untuk mengambil kartu soal sesuai ketentuan pemberhentian 

roda.  Siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar berhak 

menjalankan token pada lajur ludo king sesuai jumlah ketentuan roda 

pemberhentian. ludo king adalah permainan tradisional dari India yang dikemas 

secara kekinian oleh Gamotronix hingga terkenal hingga ke mancanegara terasuk 

Indonesia. Cara permaian ini adalah permaian dengan menjalankan token hingga 

garis akhir dan mendapat julukan king atau raja. 


