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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses yang harus dilalui manusia sepanjang hidup 

untuk memperbaiki diri. Pendidikan dilakukan agar peserta didik mampu 

mengembangkan kemampuan individunya. Hal ini sesuai dengan pengertian 

pendidikan menurut Triwiyanto (2014:23-24) pendidikan adalah usaha menarik 

sesuatu di dalam manusia sebagai upaya memberikan pengalaman-pengalaman 

belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal di 

sekolah, dan luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan 

optimalisasi kemampuan-kemampuan individu agar di kemudian hari dapat 

memainkan peranan hidup secara tepat. Hal ini sejalan dengan undang-undang 

yang mengatur pendidikan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS 

yaitu  pendidikan adalah upaya sadar dan terencana dalam proses pembimbingan 

dan pembelajaran bagi individu agar tumbuh berkembang menjadi manusia yang 

mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat dan berakhlak (berkarakter) 

mulia. Pendidikan adalah suatu proses pertumbuhan untuk mengembangkan 

kemampuan-kemampuan individu. 

Kurikulum merupakan pedoman atau rancangan mengajar yang digunakan 

guru sebagai bantuan mengajar. Menurut Hamalik (2015: 18) kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. 

Sukmadinata dkk. (dalam Triwiyanto, 2014:131) menyatakan bahwa kurikulum 

sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang cukup sentral dalam 

seluruh kegiatan pendidikan, menentukan proses pelaksanaan dan hasil 

pendidikan. Kurikulum merupakan rancangan dan pelaksanaan dalam pendidikan. 
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Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013 

mengimplementasikan kurikulum baru sebagai penyempurna kurikulum 

sebelumnya (KTSP) yang sering disebut kurikulum 2013.  

Salah satu pendekatan pembelajaran yang digunakan pada kurikulum 2013 

yaitu metode tematik integraif. Pembelajaran tematik merupakan salah satu model 

pembelajaran terpadu (integrated instruction) yang merupakan suatu sistem 

pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individu maupun kelompok 

aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara 

holistik, bermakna, dan otentik (Majid, 2014:80). Sedangkan menurut Sari, dkk 

(2018: 1573) pembelajaran tematik di Sekolah Dasar untuk mengintegrasikan 

dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan menjadi satu kesatuan, 

menggabungkan kompetensi dari beberapa pelajaran dasar untuk dihubungkan 

satu sama lain sehingga saling memperkuat, menggabungkan kompetensi inti dari 

setiap pelajaran sehingga setiap pelajaran masih memilki kompetensi dasar sendiri 

dan menghubungkan berbagai mata pelajaran dengan lingkungan di sekitarnya. 

Dalam pembelajaran tematik, kegiatan belajar mengajar guru sebagai 

fasilitator dan siswa sebagai subjek belajar. Dalam meningkatkan mutu dan 

kualitas dari pendidikan diperlukan slah satunya metode pembelajaran yang tepat 

dan efisien. Terkadang guru masih mengalami kesulitan dalam mengajar bila tidak 

menggunakan metode yang tepat. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

dan Bahasa Indonesia adalah salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit oleh 

peserta didik karena membosankan, sulit dimengerti, dan banyak menghafal.  

Berdasarkan hasil wawancara dan  obervasi yang telah dilakukan di SD 5 

Kedungsari. SD tersebut merupakan salah satu SD yang terletak di Kabupaten 

Kudus yang telah menerapkan Kurikulum 2013 dari kelas 1-6.Wawancara dan 

observasi dilakukan dengan guru kelas IV SD 5 Kedungsari  pada tanggal 28 

September  2019 ditemukan beberapa permasalahan pada proses pembelajaran 

seperti guru jarang menggunakan model dan media pembelajaran, guru sering 

menggunakan metode ceramah dengan menerangkan materi yang disampaikan 
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dan siswa hanya mendengarkan apa yang diterangkan oleh guru. Hal tersebut 

mengakibatkan siswa menjadi cepat bosan dan kurang aktif untuk mengungkapkan 

pendapatnya. Guru belum menggunakan pendekatan saintifik karenag guru hanya 

menyuruh siswa membaca materi, lalu guru menjelaskan materi, dan siswa 

diberikan soal. Siswa juga  masih suka bermain di dalam kelas dan berbicara 

dengan temannya sehingga sangat mengganggu proses pembelajaran dan 

mengakibatkan hasil belajar siswa masih rendah (sumber  lampiran 5 dan 6) 

Kriteria Ketuntasan Minimal Bahasa Indonesia dan IPS di SD 5 

Kedungsari adalah 75. Hasil penilaian tengah semester I pada muatan IPS 

sebanyak 7 siswa atau 39% dari 18 siswa di atas KKM, sedangkan 11 siswa atau  

61% lainnya berada di bawah KKM. Pada muatan Bahasa Indonesia hasil 

penilaian tengah semester I sebanyak 8 siswa atau 44% dari 18 siswa di atas KKM, 

sedangkan 10 siswa atau 56% lainnya berada di bawah KKM. (sumber lampiran 

3) 

Berdasarkan permasalahan di atas untuk dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa dapat diatasi dengan penggunaan model pembelajaran dan media 

pembelajaran yang dapat mempermudah siswa dalam pembelajaran. Model 

pembelajaran kooperatif yang dirasa dapat mengatasi masalah tersebut yaitu model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together karena model ini memiliki 

kelebihan yakni terjadinya interaksi antara siswa melalui diskusi kelompok. 

Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan keterampilan 

bertanya, berdiskusi, dan mampu mepresentasikan hasil diskusi kelompok. 

Adanya kelebihan tersebut membuat siswa kelas IV lebih siap dalam mengikuti 

pembelajaran IPS dan Bahasa Indonesia, siswa yang kurang aktif bisa menjadi 

aktif karena setiap siswa akan dipanggil sesuai dengan nomornya dan 

mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Shoimin (2017:108) model Numbered 

Head Together merupakan suatu model pembelajaran kelompok yang setiap 

anggota kelompoknya bertanggung jawab atas tugas kelompoknya.  
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Dalam penggunaan model Numbered Head Together  ini ada beberapa 

langkah yaitu, (1) Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap siswa dalam setiap 

kelompok mendapatkan nomor. (2) Guru memberikan tugas dan masing-masing 

kelompok mengerjakannya. (3) Kelompok mendiskusikan jawaban yang benra dan 

memastikan setiap anggota kelompok dapat mengerjakan dengan baik. (4) Guru 

memanggil salah satu nomor siswa dan nomor yang dipanggil keluar dari 

kelompoknya untuk melaporkan hasil kerja sama mereka. (5) Tanggapan  dengan 

teman yang lain, kemudian guru munujuk nomor yang lainnya. (6) Kesimpulan.  

Model Numbered Head Together juga diterapkan pada penelitian yang 

dilakukan oleh Sudarwanto, dkk (2018) dengan judul “Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT Berbantuan Media Stimuluasi Gambar untuk 

Meningkatkan Hasil Blejar Siswa Kelas 4 SD Semester I Tahun 2017/2018”. Hasil 

dari penelitian oleh peneliti menunjukkan bahwa siswa yang mencapai kriteria 

ketuntasana minimal sebelum pelaksanaan penelitian di pra siklus adalah 44%, 

kemudian meningkat setelah pelaksanaan penelitian melalui pembelajaran 

kooperatif tipe Numberd Head Together berbentuan media stimulasi gambar pada 

siklus pertama meningkat hingga 60% dan meningkat lagi dalam siklus kedua 

hingga 88%. Berdasarkan analisis dan pembahasan penelitian. Dapat disimpulkan 

bahwa penerapan model pembeljaran kooperatif tipe Numbered Head Together 

berbantuan media stimulasi gambar dapat meningkatkan hasil beljar pada siswa. 

 Selain penggunaan model pembelajaran, meningkatnya hasil belajar siswa 

juga dipengaruhi oleh penggunaan media. Tujuan pembelajaran dapat tercapai 

dengan mudah, melalui bantuan media yang tepat. Salah satu media yang dapat 

digunakan adalah Puzzle. Yanti (2014: 3) menyatakan media puzzle merupakan 

sebuah permainan menyusun potongan-potongan gambar pada kotak –kotak 

kosong.  

Media puzzle juga diterapkan oleh Farida dan Nuraeni (2015) dengan judul 

“Penerapan Model Think Pair Share Berbantuan Puzzle untuk Meningkatkan 

Kualitas Pembelajaran IPS”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan 
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bahwa dengan menggunakan media Puzzle, hasil belajar siswa kelas IVB 

mengalami peningkatan. Data hasil keterampilan guru siklus I memperoleh skor 

30, siklus II memperoleh skor 34, dan siklus III memperoleh skor 37.  Aktivitas 

siswa juga mengalami peningkatan, pada siklus I memperoleh 17,86, siklus II 

memperoleh skor 19,7, dan siklus III memperoleh 23. Ketuntasan belajar siswa 

pada siklus I sebesar 55,17% dan siklus II sebesar 72,41%, dan siklus III sebesar 

86,21%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar 

siswa serta aktivitas guru dan siswa setelah penggunaan media pembelajaran 

Puzzle. Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi di SD 5 Kedungsari, maka 

peneliti melakukan penenlitian dengan judul  “Penerapan Model Numbered Head 

Together Berbantuan Media Puzzle untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Tema 6 Cita-citaku  Kelas IV SD 5 Kedungsari “. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat 

diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peningkatan keterampilan mengajar guru pada muatan 

pelajaran IPS materi sumber daya alam dan Bahasa Indonesia materi puisi 

dengan menerapkan model Numbered Head Together berbantuan media 

Puzzle pada siswa kelas IV SD 5 Kedungsari tahun ajaran 2019/2020? 

2. Bagaimana peningkatan aktivitas belajar siswa kelas IV SD 5 Kedungsari 

pada muatan pelajaran IPS materi sumber daya alam dan Bahasa Indoneisa 

materi puisi dengan menerapkan model Numbered Head Together  

berbantuan media Puzzle tahun ajaran 2019/2020? 

3. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas IV SD 5 Kedungsari pada 

muatan IPS materi sumber daya alam dan Bahasa Indoneisa materi puisi 

dengan menerapkan model Numbered Head Together berbantuan media 

Puzzle tahun ajaran 2019/2020? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan mengajar guru pada muatan 

pelajaran IPS materi sumber daya alam dan Bahasa Indoneisa materi puisi 

dengan menerapkan model Numbered Head Together berbantuan media 

Puzzle  pada siswa kelas IV SD 5 Kedungsari tahun ajaran 2019/2020. 

2. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas belajar siswa kelas IV SD 5 

Kedungsari pada muatan IPS materi sumber daya alam dan Bahasa 

Indonesia materi puisi dengan menerapkan model Numbered Head 

Together berbantuan media Puzzle tahun ajaran 2019/2020. 

3. Menemukan peningkatan hasil belajar siswa kelas IV SD 5 Kedungsari 

pada muatan pelajaran IPS materi sumber daya alam dan Bahasa Indonesia 

materi puisi dengan menerapkan model Numbered Head Together 

berbantuan media Puzzle tahun ajaran 2019/2020. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan masalah penelitian dan tujuan penelitian yang diuraikan di 

atas, maka hasil penelitian ini diharapkan memeiliki manfaat sebagai berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini mempunyai manfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya pada model pembelajaran Numbered Head Together 

berbantuan media Puzzle, serta digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

masukan untuk penelitian sejenis. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat melibatkan siswa secara aktif dalam 

proses pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
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pada muatan pelajaran IPS materi sumber daya alam dan Bahasa Indonesia 

materi puisi dengan menerapkan model Numbered Head Together  

berbantuan media Puzzle dan suasana pembelajaran menjadi menarik dan 

menyenangkan. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam proses pembelajaran 

yaitu dengan menerapkan model Numbered Head Together berbantuan 

media Puzzle dalam pelaksanaan pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah 

Peneliti dapat memberikan inovasi berupa pemikiran guna 

meningkatkan kemajuan sekolah dan kualitas pendidikan di SD 5 

Kedungsari. 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini mampu memperluas dan memperdalam pengetahuan 

penelitian tentang peningkatan hasil belajar siswa dengan model Numbered 

Head Together berbantuan media Puzzle pada muatan pelajaran IPS materi 

sumber daya alam dan Bahasa Indonesia materi puisi. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dilaksanakan di SD 5 Kedungsari Kudus. 

Subyek pada penelitian ini adalah siswa kelas IV SD 5 Kedungsari dengan jumlah 

18 siswa. Objek dalam penelitian ini yaitu tema 6 Cita-citaku subtema 1 aku dan 

cita-citaku dan subtema 2 hebatnya cita-citaku, keduanya memuat pelajaran IPS 

dan Bahasa  Indonesia. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu 

peningkatan hasil belajar siswa. Untuk mengatasi permasalhan tersebut peneliti 

menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together berbantuan media 

Puzzle. Penelitian ini difokuskan pada Kompetensi Dasar (KD) 
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IPS 

3.1  Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk 

kesejahteraan masyarakat dari tingkatkota/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. 

Bahasa Indonesia 

3.6  Menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan 

tujuan untuk kesenangan.  

4.6  Melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang 

tepat sebagai bentuk ungkapan diri. 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari adanya perbedaan persepsi dalam penelitian ini, perlu 

adanya definisi variabel-variabel dalam penelitian ini. Berikut ini penjelasannya. 

1.6.1 Model Pembelajaran Numbered Head Together 

Model pembelajaran Numbered Head Together adalah salah satu model 

pembelajaran kooperatif. Model Numbered Head Together  memiliki 4 langkah 

yaitu (1) Penomoran, (2) Mengajukan pertanyaan, (3) Berpikir bersama, (4) 

Menjawab. 

1.6.2 Puzzle 

Puzzle adalah  suatu permainan edukasi menyusun gambar atau benda yang 

telah terpecah belah yang dapat mengasah otak. 

1.6.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah mengikuti 

proses pembelajaran. Hasil belajar sendiri meliputi tiga aspek yaitu, aspek 

pengetahuan (kognitif), aspek keterampilan (psikomotorik), dan aspek sikap 
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(afektif). Pada penelitian ini yang aspek yang digunakan yaitu aspek pengetahuan 

dan aspek keterampilan.  

1.6.4 Keterampilan Guru 

Keterampilan dasar mengajar guru adalah suatu ciri yang dimiliki oleh 

seorang guru dalam proses pembelajaran. Keterampilan dasar mengajar sendiri 

berupa bentuk perilaku secara umum dan khusus yang ahrus dimiliki oleh seorang 

guru. Pada penelitian ini  peneliti menggunakan indikator keterampilan guru 

menurut Solihatin (2013: 58)  yang terdiri dari 8 keterampilan dasar mengajar 

yaitu: (1) keterampilan memberi pertanyaan, (2) keterampilan memberi penguatan, 

(3) keterampilan mengadakan variasi, (4) keterampilan menjelaskan, (5) 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran, (6) keterampilan  membimbing 

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

mengajar kelompok dan perorangan. 

1.6.5 Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas belajar siswa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang baik 

secara fisik maupun psikis yang bertujuan untuk membangun pengetahuan dan 

keterampilan dalam proses pembelajaran menjadi lebih baik. [ada penelitian ini 

penenliti menggunakan indikator aktivitas belajar siswa menurut Paul D. Dierich 

(dalam Hamalik,2015:90-91) yaitu : 1) kegiatan visual, 2) kegiatan lisan, 3) 

kegiatan mendengarkan, 4) kegiatan menulis, 5) kegiatan motorik, 6) kegiatan 

mental, 7) kegiatan emosional. 

 

 

 

 

 

 

 


