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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia  dengan 

baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi 

terhadap karya kesastraan manusia Indonesia.  (Depdiknas dalam Anisah, 2010 : 

9), karena tujuan dan fungsinya sangat penting maka pembelajaran Bahasa 

Indonesia diberikan mulai kelas 1 sampai kelas VI di Sekolah Dasar.  

Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar mencakup kemampuan 

berbahasa dan kemampuan yng meliputi aspek-aspek sebagai berikut: (1) 

Mendengar, (2) Berbicara, (3) Membaca, (4) Menulis. While, dalam Anisah 

(2010:9) menyatakan bahwa membaca dan menulis terdapat hubungan yang 

saling menunjang dan melengkapi.  Kebiasaan membaca yang tidak dilengkapi 

dengan menulis tidak mungkin terlaksana tanpa kebiasaan menulis dan 

mengarang.   

Tarigan, dalam Anisah (2010:12) mengemukakan bahwa menulis adalah 

menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafis yang menggambarkan 

suatu yang dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca lambang-

lambang grafis. Seseorang dengan menulis dapat mencurahkan apa yang ada 

dalam bayangan dirinya, yang sesuai dengan karakter sifat anak yang dimilikinya 

sehingga pembaca tersebut dapat mengerti dan memahami apa yang diinginkan 
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oleh penulis tersebut.  Siswa dengan menulis pantun juga merupakan salah satu 

pembelajaran menulis yang mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran siswa. 

Pantun adalah termasuk puisi lama yang diuraikan disini dibatasi hanya 

tiga bentuk,  yaikni pantun, syair, dan gurindam. Menurut ahli bahasa lain pantun 

merupakan bentuk sastra asli indonesia. Pantun termasuk bentuk puisi lama. 

Menurut isinya, pantun dikenal dengan pantun nasehat (pantun orang tua), pantun 

jenaka, dan pantun teka-teki. (Hidayat, dalam Anisah, 2010:14). Pantun memiliki 

beberapa ciri-ciri, antara lain: (1) Tiap bait terdiri dari 4 baris, (2) Tiap baris 

terdiri atas 8 sampai 12 suku kata, (3) Sajaknya merupakan sajak berirama, 

berumus a-b-a-b atau bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris 

ketiga, dan bunyi akhir baris kedua sama dengan bunyi akhir baris keempat, (4) 

Kedua baris pertama merupakan sampiran, sedangkan isinya terdapat pada baris 

terakhir. (Darmadi Kaswan dalam Anisah, 2010:14) 

Berdasarkan pengamatan peneliti saat melakukan prasiklus siswa kelas IV, 

proses pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya dalam materi membuat pantun 

mengalami suatu masalah. Hal ini dapat dilihat dari hasil prasiklus yang telah 

dilakukan, dan masih banyaknya siswa yang kesulitan mengembangkan 

imajinasinya, sulit mempadukan sajak dari sampiran ke isi, siswa kurang bisa 

membuat sajak yang harus a-b-a-b, dan siswa kesulitan membuat pantun dengan 

tema yang ditentukan sehingga membuat siswa kurang berani untuk membuatnya 

bahkan siswa  sering berkata tidak mampu sebelum membuat pantun, serta 

metode yang digunakan kurang menarik karena masih menggunakan metode 

konvensional sehingga siswa mudah bosan dan sulit memahami materi. 



3 
 

Proses pembelajaran siswa cenderung pasif, pasifnya siswa dapat 

diketahui dari kurangnya antusias siswa dalam memperhatikan dan mendengarkan 

penjelasan guru serta minimnya keinginan siswa untuk bertanya tentang   

kejelasan materi yang diajarkan, semua itu dapat berpengaruh dalam proses 

belajar siswa sehingga aktivitas siswa menjadi menurun dan malas untuk 

mengikuti pelajaran.  

 Hasil pratindakan  tanggal 5 Maret 2011 siswa kelas IV mata pelajaran 

Bahasa Indonesia terdapat siswa yang  tuntas  sebanyak 11 sebesar 48 %, 

sedangkan siswa yang belum tuntas sebanyak 12 siswa sebesar 52 % . Hal ini 

menunjukkan bahwa dari 23 siswa yang belum tuntas sebesar 12 siswa dengan 

presentase yang paling tinggi, sedangkan persentase aktivitas belajar siswa  

menunjukkan siswa yang tidak tuntas sebanyak 15 sebesar 65 %, dan siswa yang 

tuntas sebanyak 8 sebesar 35 %. Hal ini akhirnya dapat berpengaruhi terhadap 

hasil belajar dan aktivitas siswa dalam pelajaran Bahasa Indonesia khususnya 

membuat pantun rendah. Penetapan tuntas atau tidak tuntas pada SDN Sumbersari 

2 Malang didasari dari Standart Ketuntasan Minimal (SKM). Ketuntasan minimal 

dalam pelajaran Bahasa Indonesia  adalah 67, sedangkan ketuntasan minimal 

untuk aktivitas siswa adalah 70, yang nilai tersebut disepakati oleh peneliti dan 

guru kelas. 

Berdasarkan diskusi bersama guru kelas IV SDN Sumbersari 2 Malang, 

maka diusulkan salah satu alterntif pemecahan adalah  menggunakan Metode 

Number Heads Together (NHT) dalam pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya 

Membuat Pantun di kelas IV. Metode Number Heads Together (NHT) merupakan 
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strategi yang mengemukakan adanya kerjasama antara siswa dalam kelompok 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Siswa dibagi kedalam kelompok-kelompok 

kecil dan diarahkan untuk mempelajari materi pelajaran yang ditentukan (Kagen 

dalam Rusmini, 2009:23). Tujuan dibentuknya kelompok kooperatif adalah untuk 

memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat terlibat secara aktif dalam 

proses berpikir dan dalam kegiatan-kegiatan belajar. Sebagian besar aktivitas 

pembelajaran berpusat pada siswa, yakni mempelajari materi pelajaran serta 

berdiskusi untuk memecahkan masalah. 

Pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang 

untuk memepengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk 

meningkatkan penguasaan akademik (Kagen, dalam Rusmini, 2009:23).  

 Penggunaan metode baru (inovatif ini) kegiatan belajar mengajar di SDN 

Sumbersari 2 Malang diharapkan akan lebih bermakna dan membantu siswa 

dalam membuat pantun, sehingga belajar mengajar tidak semata-mata berpusat 

pada guru, akan tetapi mengkondisikan terjadinya interaktif antara guru dan siswa. 

Intinya adalah bagaimana siswa bisa belajar aktif dan mandiri sehingga mampu 

menyelesaikan permasalahan yang dianggap siswa sulit untuk dipahami (membuat 

pantun) yang dapat mempengaruhi hasil belajar dan aktivitas siswa.   

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis ingin meneliti tentang penerapan 

metode Number Heads Together (NHT) untuk membantu siswa untuk membuat 

pantun sesuai tema yang telah ditentukan sehingga judul skripsi ini adalah 

“Peningkatan Hasil Belajar dan Aktivitas Belajar dalam Membuat Pantun 



5 
 

Melalui Metode Number Heads Together Siswa Kelas IV SDN Sumbersari 2 

Malang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah dan Pemecahan masalah 

Berdasarkan latar belakang  sebagaimana di uraikan maka dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan metode Number Heads Together dalam 

meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa dalam membuat 

pantun kelas IV SDN Sumbersari 2 Malang? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa dalam 

membuat pantun melalui metode Number Heads Together siswa kelas IV 

SDN Sumbersari 2 Malang? 

Untuk memecahkan masalah rendahnya hasil belajar dan aktivitas pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia khususnya dalam membuat pantun di kelas IV 

SDN Sumbersari 2 Malang, maka melalui penelitian ini akan diterapkan Metode 

Number Heads Together (NHT) dengan harapan hasil belajar dan aktivitas siswa 

meningkat. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berkenaan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Mendeskripsikan penerapan metode Number Heads Together dalam 

meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa dalam membuat 

pantun di keals IV SDN Sumbersari 2 Malang. 



6 
 

2. Mendiskripsikan peningkatan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa kelas 

IV SDN Sumbersari 2 Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian   

Hasil pnelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada semua pihak yang 

terkait dalam upaya pemecahan masalah pendidikan dan belajar. Secara rinci 

manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

Diharapkan dapat mendorong dan memotivasi para guru agar lebih 

kreatif dalam melaksanakan pembelajaran dengan berbagai kemampuan 

dan ketrampilan yang dimiliknya sebaik mungkin untuk menerapkan atau 

menggunakan berbagai cara pendekatan, sehingga dapat menarik perhatian 

dan minat siswa dalam proses belajar yang dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan untuk pengembangan pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya 

materi membuat pantun. 

2. Bagi Siswa 

Diharapkan siswa dapat lebih mudah dan semangat dalam 

menerima pelajaran. Dan dengan cara pembelajaran yang menarik dan 

tidak membosankan siswa  dengan mudah memahami materi yang 

diajarkan, dan siswa lebih aktif dalam proses belajar mengajar. 

 

1.5 Batasan Istilah 

1. Pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang menekankan pada struktur khusus yang 



7 
 

dirancang untuk memepengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan 

untuk meningkatkan penguasaan akademik. Tipe ini dikembangkan oleh 

Kagen dalam Rusmini , (2009:23) 

2. Pantun adalah termasuk puisi lama yang diuraikan disini dibatasi hanya 

tiga bentuk,  yaikni pantun, syair, dan gurindam. Menurut ahli bahasa lain 

pantun merupakan bentuk sastra asli indonesia. Pantun termasuk bentuk 

puisi lama. (Hidayat, dalam Anisah, 2010:14). 

3. Hasil belajar aadalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar Abdurrahman dalam Jihad  (2008:14). Belajar itu sendiri 

merupakan suatu proses seseorang untuk memperoleh suatu bentuk 

perubahan perilaku yang relatif menetap. Setelah melalui proses belajar 

maka siswa diharapkan dapat mencapai tujuan belajar yang disebut juga 

sebagai hasil belajar yaitu kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menjalani proses belajar. 

4. Aktivitas Belajar menurut Montessori dalam Sardiman (2011:96) 

menegaskan bahwa anak-anak memiliki tenaga-tenaga untuk berkembang 

sendiri, membentuk sendiri. Pendidikan akan berperan sebagai 

pembimbing dan mengamati bagaimana perkembangan  anak-anak 

didiknya. Pernyataan tersebut memberikan petunjuk bahwa yang lebih 

banyak melakukan aktivitas di dalam pembentukan diri adalah anak itu 

sendiri, sedang pendidik memberikan bimbingan dan merencanakan segala 

kegiatan yang akan diperbuat oleh anak didik. 


