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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kebutuhan semua masyarakat Indonesia baik di 

pelosok desa maupun perkotaan. Menurut Muhibbin (2010: 32) pendidikan pada 

hakekatnya adalah pengembangan potensi atau kemampuan manusia secara 

menyeluruh yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara mengajarkan berbagai 

pengetahuan dan kecakapan yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Peserta 

didik dipersiapkan menjadi individu yang mampu bersaing dalam menjalani 

kehidupanya kelak. Proses pembelajaran yang tepat akan membantu siswa dalam 

mengembangkan potensinya. Pada masa sekarang ini proses pembelajaran di 

Indonesia menganut pada sistem kurikulum 2013. Pemerintah (Kemendikbud) 

menerapkan Kurikulum 2013 pada semua jenjang pendidikan sekolah, termasuk 

pada jenjang sekolah dasar. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang sangat 

menekankan pada pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar, yang akan 

menjadi fondasi bagi tingkat berikutnya (Mulyasa, 2013: 30). Permendikbud No. 

67 tahun 2013 menyebutkan bahwa Kurikulum 2013, bertujuan untuk 

mempersiapkan manusia Indonesia  agar memiliki kemampuan hidup  sebagai 

pribadi dan warga negara  yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif 

serta mampu  berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, 

dan peradaban dunia. Tujuan kurikulum 2013 dapat tercapai jika pelaksanaan 

kurikulum dapat berjalan dengan baik. Permasalahan yang sering dijumpai dalam 

pelaksanaan kurikulum 2013 merupakan permasalahan umum yang mendasar. 

Meskipun guru telah melakukan pembelajaran sesuai dengan prosedur yang telah 

disusun, namun pada kenyataanya hal tersebut belum mampu mencapai tujuan-

tujuan yang di berlakukan dalam kurikulum 2013. Terutama dalam pembelajaran 

pada siswa SD kelas tinggi perlu dilakukan inovasi dalam kegiatan pembelajaran. 

Pada setiap tema perlu dilakukan pemilihan metode pembelajaran yang sesuai  

dan tepat sasaran. Sehingga pada akhirnya pencapaian yang berupa perilaku dan 

keterampilan siswa dapat dianalisa atau diukur sebagai indikator keberhasilan. 



2 
 

 
 

Sri Esti Wuryani Djiwandono dalam buku Psikologi Pendidikan (2002: 227) 

mengemukakan bahwa pembelajaran yang ideal ditandai dengan sifatnya yang 

menekankan pada pemberdayaan siswa secara aktif. Dari defenisi belajar dan 

pembelajaran serta ideal, maka hakikat pembelajaran yang ideal adalah proses 

belajar mengajar yang bukan saja terfokus kepada hasil yang dicapai peserta 

didik, namun bagaimana proses pembelajaran yang ideal mampu memberikan 

pemahaman yang baik, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu serta dapat 

memberikan perubahan perilaku dan mengaplikasikannya dalam kehidupan 

mereka. Adapun menurut Sanjaya (2006: 27) salah satu tugas guru yaitu sebagai 

motivator bagi peserta didiknya. Cara untuk membangkitkan motivasi siswa 

dalam belajar yaitu dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 

Oleh karena itu guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang menarik 

sehingga anak dapat termotivasi dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Diantara 

dua pendapat yang ditulis oleh para ahli tersebut terdapat kesamaan bahwa 

pembelajaran yang ideal adalah pembelajaran yang menuntut siswa aktif dalam 

mengikuti pembelajaran. Definisi aktif disini adalah siswa berani untuk 

melakukan interaksi, berargumentasi dan berdiskusi. hubungan yang sehat antara 

guru dan siswa begitu juga antara siswa dan siswa akan membantu mempermudah 

siswa dalam memahami kajian materi yang diberikan. Selain itu, pembelajaran 

yang menarik akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 

Suprijono (2009:8) menyatakan bahwa peserta didik memiliki kesulitan 

untuk memahami konsep akademik sebagaimana mereka biasa diajarkan yaitu 

dengan menggunakan sesuatu yang abstrak dan metode ceramah. Pembelajaran 

yang bersifat hafalan dan lebih menekankan pada memorisasi terhadap materi 

yang dipelajari daripada struktur yang terdapat dalam materi itu. Sejalan dengan 

pendapat Suprijono tersebut, gambaran atau keadaan pembelajaran yang ada di 

kelas 4  SD N Drajidan tidak jauh berbeda. Dalam pengamatan yang telah 

dilakukan di kelas 4 SD N Drajidan, terlihat bahwa secara konvensional guru 

masih menerapkan metode ceramah di dalam menyampaikan materi pelajaran 

tanpa adanya dukungan media yang memadai. Dalam hal ini tidak ada yang salah 

dengan metode ceramah yang dilakukan oleh guru, tetapi penggunanaan metode 
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yang sama dan berkali kali membuat siswa jenuh dan pembelajaran menjadi 

kurang efektif. Dari sisi siswa, siswa cenderung pasif dalam kegiatan 

pembelajaran dan belum ada peran aktif siswa dalam interaksi edukatif di kelas, 

siswa hanya bertindak sebagai objek dalam pembelajaran bahkan terkadang 

enggan dan acuh dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa juga kurang 

terbiasa dengan pembelajaran kelompok sehingga siswa terlihat canggung dalam 

berbagi pendapat. Diperkuat dengan wawancara kepada guru kelas 4 SD Drajidan, 

ternyata siswa dalam penguasaan konsep pada tema 4 yaitu Berbagai Pekerjaan 

menunjukkan bahwa terdapat kurang dari 50% siswa belum mencapai KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu dengan nilai 65. Kurangnya penguasaan 

konsep tersebut sangat terlihat pada pembelajaran IPS. Berdasarkan pengamatan 

dan wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa rendahnya 

penguasaan konsep terutama pada pembelajaran IPS tersebut disebabkan karena 

kurang optimalnya penggunaan metode dan media yang baik dari segi guru 

maupun siswa dalam pembelajaran. Apabila tidak segera ditindaklanjuti dengan 

mencari solusi yang tepat maka akan mempengaruhi hasil belajar untuk tema-

tema selanjutnya. 

Penggunaan metode dan media yang kurang memadai tersebut dapat 

diatasi dengan melakukan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan metode 

dan media pembelajaran yang menarik. Solusi yang memungkinkan untuk 

mengatasi masalah tersebut antara lain (1) metode diskusi kelompok, metode 

diskusi kelompok dilakukan oleh sekumpulan siswa atau kelompok yang 

membahas suatu masalah yang sama guna mendapatkan suatu kesimpulan yang 

sama. Dalam pembelajaran dengan metode diskusi, lebih memberi peluang pada 

siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran walaupun guru masih 

menjadi kendali utama. (2) Metode make a match (mencari pasangan), merupakan 

metode pembelajaran yang dikembangkan dengan kartu-kartu yaitu berupa kartu 

pertanyaan dan kartu jawaban. Kemudian siswa dibagi menjadi tiga kelompok 

yang terdiri dari kelompok pembawa kartu pertanyaan, kelompok pembawa kartu 

jawaban dan kelompok penilai. (3) Cooperative learning tipe STAD (Student 

Teams-Achievement Division), merupakan model pembelajaran kooperatif untuk 
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pengelompokan campur yang melibatkan pengakuan tim dan tanggung jawab 

kelompok untuk pembelajaran individu anggota. (4) Cooperative learning tipe 

think pair share, strategi ini berupa diskusi kelompok kecil yang memiliki 

prosedur-prosedur (thinking) berfikir, (pairing) berpasangan dan (sharing) 

berbagi. (5) Cooperative learning tipe numbered heads together, merupakan 

metode pembelajaran yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok untuk 

mengerjakan tugas dari guru. Setiap anggota kelompok harus bekerjasama untuk 

mengerjakan tugas tersebut, sehingga setiap anggota kelompok dapat mengerjakan 

atau mengetahui jawabannya. Kemudian guru memanggil salah satu nomor siswa 

untuk melaporkan hasil kerja sama kelompok mereka. 

Dari beberapa alternative pilihan metode tersebut disini peneliti memilih 

metode Cooperative Learning tipe Numbered Heads Together. Metode ini dipilih 

karena menurut Isjoni (2012:16) dalam proses pembelajaran kooperatif, siswa 

terlibat aktif pada proses pembelajaran sehingga memberikan dampak positif 

terhadap kualitas interaksi dan komunikasi yang berkualitas, dapat memotivasi 

siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Dalam Numbered Heads Together 

tiap-tiap siswa memiliki tanggung jawab kepada guru dan teman sekelas untuk 

berbagi gagasan dan jawaban. Unsur yang menutun siswa untuk bertanggung 

jawab di sini adalah dengan adanya pemanggilan nomor oleh guru secara acak 

sehingga siswa harus aktif dalam kelompok dan menguasai jawaban. Melalui 

pembelajaran kooperatif ini, siswa pandai dan kurang pandai akan dapat saling 

berinteraksi, siswa pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai.  

Penggunaan metode Cooperative Learning tipe Numbered Heads Together 

didukung dengan bantuan media stimulasi gambar diharapkan mampu 

mempermudah siswa dalam memahami materi yang diajarkan. Media gambar 

merupakan bagian dari media visual, seperti yang dikemukakan oleh Azhar 

Arsyad (2010: 91-92), bentuk visual bisa berupa (a) gambar representasi seperti 

gambar lukisan, foto yang menunjukkan bagaimana tampaknya sesuatu benda; (b) 

diagram yang melukiskan hubungan-hubungan konsep, organisasi dan struktur 

materi; (c) peta yang menunjukkan hubungan-hubungan ruang 6 antara unsur-

unsur dalam materi; (d) grafik seperti tabel, grafik dan chart (bagan) yang 
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menyajikan gambaran/ kecendrungan data atau antar hubungan seperangkat 

gambar atau angka-angka. Berdasarkan pernyataan diatas dapat di simpulkan 

bahwa penggunaan media gambar hendaknya dapat menarik perhatian siswa. 

Guru juga dituntut mampu mengatasi hal-hal yang menghambat dari penggunaan 

media tersebut agar penggunaannya tepat sasaran.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian tindakan 

kelas guna mengatasi masalah- masalah sebagai solusi untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa pada tema 4 Berbagai Pekerjaan adalah dengan metode Cooperative 

Learning tipe Numbered Heads Together berbantuan media gambar stimulasi. 

Penggunaan media pembelajaran yang tepat diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar para peserta didik kelas 4 SD Negeri Drajidan Kecamatam Musuk 

Kabupaten Boyolali. Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka penulis terdorong 

mengangkat judul penelitian. “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Tema Berbagai 

Pekerjaan Melalui Metode Cooperative Learning tipe Numbered Heads Together 

Berbantuan Media Gambar Stimulasi Pada Siswa Kelas 4 SD Negeri Drajidan 

Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali Semester II Tahun Pelajaran 2017/2018”. 

1.2 Identifikasi Masalah  

Dari latar belakang tersebut maka dapat diidentifikasi masalah yang ada, 

diantaranya :  

1. Penggunaan metode pembelajaran yang bervariatif masih jarang 

digunakan oleh guru.  

2. Siswa tidak dapat menguasai materi secara maksimal karena 

minimnya minat dan perhatian siswa pada kegiatan pembelajaran 

yang disebabkan karena metode pembelajaran yang kurang 

bervariatif. 

3. Siswa kurang terbiasa bekerja dalam kelompok dan canggung 

dalam interaksi berbagi pendapat. 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

a. Bagaimana penggunaan metode Cooperative Learning tipe Numbered 

Heads Together dapat meningkatkan hasil belajar tema Berbagai 
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Pekerjaan peserta didik kelas 4 SD Negeri Drajidan tahun pelajaran 

2017/ 2018 semester I. 

b. Bagaimana penggunaan media gambar stimulasi dapat meningkatkan 

hasil belajar tema Berbagai Pekerjaan peserta didik kelas 4 SD Negeri 

Drajidan tahun pelajaran 2017/ 2018 semester I. 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah :  

a. Untuk meningkatkan hasil belajar tema Berbagai Pekerjaan dengan 

menggunakan metode Cooperative Learning tipe NHT. 

b. Untuk meningkatkan hasil belajar tema Berbagai Pekerjaan dengan 

menggunakan media gambar stimulasi. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat 

secara teoritis maupun manfaat praktis yaitu :  

a. Manfaat Teoritis 

1). Bagi Akademik  

a) Pelaksanaan dan hasil penelitian ini dapat menambah dan 

memperkaya wawasan dan kajian teori di bidang ilmu 

pengetahuan khususnya mengenai penggunaan metode 

Cooperative Learning tipe Numbered Heads Together pada 

pembelajaran dengan pendekatan tematik. 

b) Mendorong dan memfasilitasi guru untuk menerapkan 

berbagai media dalam pembelajaran tematik pada Kurikulum 

2013. 

2). Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti 

berikutnya. 

b. Manfaat praktis  

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi guru dan 

siswa seperti :  

1) Bagi guru  
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a) Dengan dilaksanakannya penelitian ini guru dapat 

menambah pengetahuan tentang metode pembelajaran yang 

bervariasi, lebih praktis dan hemat waktu sehingga dapat 

memperbaiki pembelajaran di kelas. 

b) Guru terbiasa melakukan penelitian yang kemudian akan 

bermanfaat bagi perbaikan pembelajaran di kelasnya. 

c) Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi guru dalam upaya 

meningkatkan proses pembelajaran yang berpusat pada 

peserta didik. 

2) Bagi siswa 

a) Peserta didik diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam 

pembelajaran dengan pendekatan tematik sehingga 

pengetahuan akan semakin bermakna. 

b) Hasil belajar pada tema Berbagai Pekerjaan pada peserta 

didik dapat meningkat. 

 

 

 

 

 


