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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu proses pembentukan dalam kehidupan 

manusia, yang memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang pada potensi 

dan sumber daya yang dimiliki oleh seseorang. Didalam pendidikan 

mempunyai Peranan yang sangat penting untuk menghasilkan sumber daya 

manusia yang berkualitas. Tanpa adanya pendidikan, manusia akan 

terbelakang dan sulit untuk berkembang. Melalui penyelenggara pendidikan, 

diharapkan mampu mencetak manusia yang berkualitas dan dapat mendukung 

tercapainya sarana pembangunan nasional.Pendidikan adalah suatu usaha dari 

setiap warga negara untuk meningkatkan kecerdasan, kecakapan, dan 

keterampilan.Untuk memperoleh hal tersebut faktor pusatnya adalah guru 

ataupun tenaga pendidik. 

Dalam pembelajaran Tematik di Kurikulum 2013 merupakan 

pembelajaran yang menghubungkan berbagai mata pembelajaran ke dalam 

sebuah tema.Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran tematikyaitu 

pendekatan saintifik, dimana proses pembelajaran berpusat pada siswa dan 

menuntut para siswa menjadi lebih aktif.Pembelajaran tematik didukung 

dengan adanya peranan seorang guru. Guru harus berwawasan luas, 

mempunyai kreativitas yang tinggi, dan mempunyai keterampilan untuk 

meningkatkan pembelajaran. Pembelajaran tematik salah satu mata pelajaran 

yang diintegrasikan yaitu Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn). Pendidikan 

Kewarganegaraan sering di singkat dengan PPKn adalah sebuah usaha yang 

dilakukan guna memberikan siswa sebuah pengetahuan serta kemampuan 

dasar mengenai hubungan mendasar antara warga negara dengan negara dan 

juga pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bentuk bentuk usaha 

pembelaan negara sebagaimana di amanatkan di dalam UUD 1945 dan juga 

Pancasila. Salah satu Tema yang ada dalam penelitian ini yaitu tema 7 

indahnya keberagaman di negeriku. 
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Berdasarkan hasil pengamatan, observasi dan wawancara yang peneliti 

lakukan dengan ibu guru kelas IV yang bernama ibu Karyatun, S.Pd pada 

Senin 4 November 2019 bahwa kesukaran yang dialami oleh guru ketika 

dalam pembelajaran tematik integratik khususnya dalam muatan PPKn yaitu 

karena materinya padat sehingga guru harus menerangkan seluruhnya agar 

siswa paham, namun hal ini justru membuat siswa bosan. Untuk muatan 

Bahasa Indonesia kesulitan yang dialami oleh guru yaitu dalam menilai 

keterampilan berbicara siswa kelas IV karena siswa belum mampu ketika 

diminta untuk mengemukakan pendapat. Hal ini disebabkan ada beberapa 

siswa yang mengalami keterlambatan dalam aspek berbicara dan membaca 

sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa. Dalam penilaian keterampilan 

berbicara dan membaca, guru menilai siswa dengan cara menggunakan objek 

gambar dan gambar cerita. 

Karakteristik siswa kelas IV SDN Pohgading setiap siswa mempunyai 

gaya belajar yang berbeda beda, ada siswa yang rajin dan mandiri, dan ada 

yang belum sama sekali mandiri atau masih bergantung sama temannya. 

Dalam proses pembelajaran terdapat beberapa siswa yang aktif bermain 

sendiri dan ada juga yang lemah dalam mengemukakan pendapat. Hal ini 

berdampak pada hasil PTK khususnya pada Muatan PPKn dan Bahasa 

Indonesia pada Tema 7(Indahnya Keragaman di Negeriku). Dimana kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) untuk muatan PPKn dan Bahasa Indonesia masih 

banyak siswa yang memperoleh nilai dibawah standar KKM yaitu 75 

Hasil Wawancara pada Senin 4 November 2019 dengan siswa kelas IV 

SDN Pohgading menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran tematik 

Kurikulum 2013 yang dilakukan guru dalam mengajar yaitu dengan cara 

menerangkan materi setelah itu siswa diberikan soal latihan. Siswa kurang 

senang dalam pembelajaran PPKn karena banyak menghafal dan materinya 

sangat padat, sedangkan dalam muatan Bahasa Indonesia siswa kurang senang 

karena materinya sukar. Selain itu juga guru jarang meminta siswa untuk 

berdiskusi kelompok. 
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Hal ini sangat bertolak belakang dengan tujuan tematik itu sendiri 

dimana tujuan Kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran adalah membantu 

siswa untuk mencapai setiap kompetensi yang diharapkan melalui 

pembelajaran aktif, menantang, kreatif, bermakna dan mendorong siswa untuk 

berpikir kritis berdasarkan nilai-nilai luhur. Namun pada kenyataannya dalam 

proses pembelajaran siswa pasif, sehingga mengakibatkan hasil belajar siswa 

rendah.  

Berdasarkan permsalahan tersebut, pada Senin tanggal 4 November 

2019 peneliti berdiskusi dengan guru kelas IV SDN Pohgading dan 

memberikan solusi untuk menghindari pembelajaran yang kurang efektif 

dengan cara menerapkan model pembelajaran yang bersifat Cooperative 

Learning tipe Numbered Head Together berbantuan media Papan Peta 

Budaya, Diupayakan dapat menyenangkan dan memungkinkan siswa untuk 

turut berpartisipasi aktif di dalam proses pembelajaran. Menurut Shoimin, 

(2014: 107) yang di kembangkan oleh Spenser Kagan.  

Menurut Shoimin (2014:107) model pembelajaran Numbered Head 

Together dapat melatih siswa untuk bertanggung jawab atas tugasnya masing 

masing dalam sebuah kelompok sehingga meminimalisir kepasifan siswa 

dalam berdiskusi atau kelompok,disamping itu tidak ada pemisah antara siswa 

satu dengan siswa lainnya dan melatih siswa untuk memiliki keterampilan 

sosial dengan memegang tanggung jawab atas tugasnya masing-masing.Dalam 

model pembelajaran ini menggunakan properti berupa nomer kepala yang 

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

dengan bentuk dan warna yang menarik sehingga membuat siswa merasa 

tertarik untuk mengikuti tahapan model pembelajaran tersebut.Dalam tahapan 

model pembelajaran ini meliputi pembentukan kelompok, pembagian nomor 

berkepala, tugas masing-masing kelompok, diskusi antar siswa dalam 

kelompok, hasil kerja atau pelaporan, pemberian tanggapan dan tahapa 

terakhir yaitu kesimpulan. 
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Kelebihan model Numbered Head Together adalah dapat mendorong 

siswa untuk selalu siap mengemban tanggung jawabnya. Melatih siswa 

berdiskusi dengan sungguh-sungguh, menjadi ajang sharing antar siswa 

pandai dengan siswa ang kurang pandai, mendorong timbulnya interaksi antar 

siswa dan tidak ada dominasi kelompok karena setiap siswa sudah 

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

Penerapan model Numbered Head Together didukung dengan 

penelitian yang diakukan oleh Sudarwanto dan Relmasira (2017) yang 

berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head 

Together Berbatuan Media Stimulasi Gambar Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Kelas IV SDN Drajidan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

adanya pembelajaran meningkat dan terbukti bahwa hasil nilai dari proses 

belajar pada siklus I (60%), siklus II (88%) dengan penerapan model NHT 

berbantuan media stimulasi gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa, 

tentunya dengan dukungan penelitian yang sudah dilakukakan sebelumnya, 

peneliti ini diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran ini. 

Dalam penelitian ini alternative lain untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa dan keterampilan guru dengan menerapkan model Numbered Head 

Together berbantuan media papan peta budaya, tujuan dari penggunakan 

media papan peta budaya ini agar siswa dapat melakukan kegiatan belajar 

diskusi dengan kelompok saat pembelajaran berlangsung, mampu bepikir 

aktif, kreatif dan menciptakan kegiatan pembelajaran supaya tidak merasa 

bosan dan jenuh. Pada media Papan Peta Budaya ini mrngandung unsur 

budaya yaitu Bahasa, suku, rumah adat dan pakaian adat.   

Diharapkan dengan menerapakan model Numbered Head Together 

Berbantuan Media Papan Peta Budaya ini dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Berdasarkan latar belakang peneliti ini mengambil judul implementasi 

pembelajaran Numbered Head Together dengan Berbantuan Media Papan Peta  
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Budaya untuk meningkatkan hasil belajar Siswa Pada Tema 7 Indahnya 

Keberagaman di Negeriku kelas IV SDN Pohgading. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan model Numbered Head Together berbantuan media 

“Papan Peta Budaya” untuk meningkatkan keterampilan guru pada tema 

indahnya keragaman di negeriku muatan PKN dan Bahasa Indonesia kelas 

IV SDN Pohgading? 

2. Bagaimana penerapan model Numbered Head Together berbantuan media 

“Papan Peta Budaya” untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada tema 

indahnya keragaman di negeriku muatan PKN dan Bahasa Indonesia kelas 

IV SDN Pohgading? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka Tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan penerapan model Numbered Head Together berbantuan 

media “Papan Peta Budaya” untuk meningkatkan keterampilan guru pada 

temaindahnya keragaman di negeriku Muatan PPKn dan Bahasa Indonesia 

kelas IV SDN Pohgading. 

2. Mendeskripsikan penerapan model Numbered Head Together berbantuan 

media “Papan Peta Budaya” untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada 

tema indahnya keragaman di negeriku muatan PPKn dan Bahasa Indonesia 

Kelas IV SDN Pohgading. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat teoritis maupun praktis diantaranya: 

1.4.1 Manfaat Teoretis 
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 Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan serta 

menginovasi proses pembelajaran di sekolah khususnya pada pembelajaran 

tematik muatan PPKn dan Bahasa Indonesia. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Penelitian ini dilaksanakan agar memberikan manfaat kepada pihak-pihak 

terkait Manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1.4.2.1 Bagi Siswa 

1. Dapat meningkatkan hasil belajar pada tema Indahnya Keberagaman di 

Negeriku 

2. Siswa lebih termotivasi dan antusias mengikuti pembelajaran PPKn dan 

Bahasa Indonesia dengan model pembelajaran Numbered Head Together 

berbantuan papan budaya. 

1.4.2.2 Bagi Guru 

Penerapan model pembelajaran Numbered Head Together dapat 

membantu guru dalam proses pembelajaran serta memudahkan guru dalm 

menyampaikan pembelajaran. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

1. Penerapan model pembelajaran Numbered Head Together dapat 

membantu memperbaiki sistem pembelajaran pada sekolah tersebut.  

2. Memberikan alternatif pembelajaran kooperatif untuk dapat menjadi 

penimbangan dalam melaksanakan pembelajaran disekolah. 

1.4.2.4 Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman tentang 

penerapan model Numbered Head Together serta menambah pengalaman 

mengajar sehingga dapat diterapkan kelak ketika mengajar menjadi guru serta 

dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian serupa dimasa mendatang. 

1.5 Ruang Lingkup penelitian 
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 Penelitian ini dilakukan di SDN Pohgading, Subjek yang diteliti yatu 

siswa siswi SDN Pohgading kelas IV, Penelitian ini dilakukan karena melihat 

proses pembelajaran yang mengalami kesulitan dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa yang ada di SDN Pohgading. Penelitian ini diterapkan pada tema 7 

Indahnya Keberagaman di Negeriku dengan terfokus pada muatan PPKn dan 

bahasa Indonesia.Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang digunakan adalah 

Sebagai berikut. 

1.5.1 Kompetensi Inti 

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

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

percaya diri dalam interaksi 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 di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

4.  Menyajikan pengetahuan faktual dalam 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. 

1.5.2 Kompetensi Dasar 

1. Bahasa Indonesia 

3.7 Menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks nonfiksi 

4.7 Menyampaikan pengetahuan baru dari teks nonfiksi kedalam tulisan 

dengan Bahasa sendiri  

2. PPKn 

 1.4Mensyukuri berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan 

budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan sebagai anugrah 

Tuhan Yang Maha Esa 
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 2.4Menampilkan sikap kerja sama dalam berbagai bentuk keragaman suku 

bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan 

kesatuan. 

 3.4 Mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan 

budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. 

 4.4 Menyajikan berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan 

budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. 

 

1.6 Definisi Operasional 

Dari uraian di atas ada beberapa definisi untuk mempermudah memahami 

penelitian tindakan kelas ini diantaranya: 

1.) Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh siswa dari kegiatan 

belajar selama kegiatan pembelajaran yang telah dilalui.Hasil belajar 

merupakan ukuran tingkat keberhasilan seseorang dalam mempelajari 

sesuatu.Adapun hasil belajar tersebut meliputi tiga ranah yaitu ranah 

afektif, kognitif, dan psikomotorik.Pada muatan PPKn dan Bahasa 

Indonesia aspek pengetahuan dinilai dengan menggunakan tes, sedangkan 

aspek ketrampilan menggunkan kinerja. 

2.) Model Pembelajaran Numbered Head Together 

Model pembelajaranNumbered Head Togethermerupakan suatu 

model pembelajaran berkelompok yang setiap anggota kelompoknya 

bertanggung jawab atas tugas kelompoknya, sehingga tidak ada pemisahan 

antara siswa yang satu dan siswa yang lain dalam satu kelompok untuk 

saling memberi dan menerima antara satu dengan lainya, Dan memberi 

kesempatan kepada siswa untuk meningkatkan kerja sama siswa. 

Adapun langkah langkah model pembelajaran Numbered Head 

Togetheryaitu:  
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1.) Siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok, setiap kelompok 

beranggotakan 3-4 orang siswa. 

2.) Masing-masing siswa dalam kelompok diberi nomor. 

3.) Guru memberi tugas/pertanyaan pada masing-masing kelompok untuk 

mengerjakannya. 

4.) Setiap kelompok mulai berdiskusi untuk menemukan jawaban yang 

dianggap paling tepat dan memastikan semua anggota kelompok 

mengetahui jawaban tersebut. 

5.) Guru memanggil salah satu nomor secara acak. 

6.) Siswa dengan nomor yang dipanggil mempresentasikan jawaban dari 

hasil diskusi kelompok mereka. 

3.) Media Papan Peta Budaya  

Media Papan Peta Budaya merupakan alat untuk menyampaikan 

materi kepada siswa agar lebih mudah dimengerti dan dipahami, Media 

pembelajaran berfungsi untuk menyalurkan pengetahuan pada 

pembelajaran dari guru kepada siswa. Media Papan peta budaya yang 

dikembangkan dapat digunakan dengan konsep permainan sehingga 

mendorong peserta didik untuk dapat berkompetensi dengan teman dan 

aktif dalam belajar dan meningkatkan hasil belajar siswa. 

4.) Keterampilan Guru  

Keterampilan mengajar yaitu bentukperilaku yang bersifat mendasar 

serta khusus yang mutlak harus dimiliki oleh guru sebagai model dalam 

melaksanakan tugas-tugas mengajarnya secara terencana dan profesional. 

Keterampilan mengajar guru terdiri dari: (1) keterampilan bertanya, (2) 

keterampilan memberi penguatan, (3) keterampilan mengadakan variasi, 

(4) keterampilan menjelaskan, (5) keterampilan membuka dan menutup 

pembelajaran, (6) keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, (7) 

keterampilan dalam mengelola kelas, (8) keterampilan mengajar kelompok 

kecil dan perorangan.   
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5.) Tema Indahnya keberagaman di Negeriku dengan muatan PPKn dan 

Bahasa Indonesia   

Tema merupakan hubungan antara mata pelajaran satu dengan mata 

pelajaran yang laianya, sehingga dimana dalam penelitian ini 

menggunakan tema indahnya keragaman di negeriku yaitu tema yang 

membahas tentang keragaman suku dan budaya di Indonesia. Dalam tema 

indahnya keberagaman di negeriku terdapat 3 subtema yaitu subtema 1 

keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, Subtema 2 indahnya 

keragaman budaya di negeriku, dan pada subtema 3 indahnya persatuan di 

negeriku. 

Subtema adalah suatu pengembangan dari tema, dimana dalam 

penelitian ini menggunakan subtema satu dan subtema dua, Dimana dalam 

sebuah subtema terdapat 6 pembelajaran yang terdiri dari berbagai muatan 

antara lain, IPA, IPS, PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, SBdp,PJOK. 

Pembelajaran adalah pendekatan yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran dimana dalam penelitian ini menggunakan pembelajaran 

ketiga dan kelima yang terdapat muatan PPKn dan Bahasa Indonesia. 

PPKn adalah mata pelajaran yang berkaitan dengan kewargganegaraan 

atau bangsa.Dimana materi PPKn menjelaskan mengenai keragaman suku 

bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang berkaitan dengan kesatuan 

dan persatuan.Bahasa Indonesia adalah mata pelajaran yang berkaiatan 

dengan 4 aspek ketrampilan yaitu membaca, mendengarkan, menulis, 

berbicara.Dimana materi Bahasa Indonesia dalam penelitian ini yaitu 

berkaitan dengan menentukan gagasan pokok dan menggali pengetahuan 

baru dari teks nonfiksi, dimana cerita tersebut diambil dari sebuah kisah 

nyata yang benar-benar terjadi di kehidupan kita. 

 

 

 

 


