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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang mengutamakan proses dalam 

pelaksanaanya, menjadikan sikap sebagai elemen terpenting atau Standar 

Kompentensi Lulusan (SKL) yang utama dalam pelaksanaan pembelajaran, 

keterampilan dan pengetahuan (Permendikbud No. Tahun 2013). Pada kurikulum 

2013, siswa dapat mencari pengetahuan di luar kelas atau di lingkungan 

sekitarnya. Siswa dituntut untuk lebih sering bertanya, bukan ditanya, siswa 

dituntut untuk mencari tahu, bukan diberitahu. Siswa dan guru adalah rekan 

belajar sehingga siswa dapat memunculkan kekhasannya masing-masing. 

Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan scientific pada langkah penguatan 

proses itu sendiri, melalui mengamati, menanya, mencoba, menalar. Kurikulum 

2013 mampu meningkatkan kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi, 

pembawa pengetahuan dan berfikir logis, sistematis dan kreatif. Kurikulum 2013 

adalah kurikulum yang mampu mendorong kreatifitas siswa, karena kreatif 

merupakan modal yang harus dimiliki setiap siswa agar mampu mengikuti 

perkembangan zaman serta mencari solusi atas masalah yang dihadapinya.  

Pelaksanaan kurikulum 2013 sudah dijalankan dari mulai sekolah dasar 

sampai dengan sekolah tingkat menengah atas, akan tetapi hanya sebagian besar 

saja yang sudah melaksanakan kurikulum 2013. Pada penerapan kurikulum 2013 

menggunakan pembelajaran Tematik terpadu pada tingkat sekolah dasar. 

Pembelajaran tematik terpadu mengikat beberapa mata pelajaran menjadi sebuah 
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tema sebagai topik yang akan dibahas. Pembelajaran tematik terpadu merupakan 

suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa 

aspek baik dalam indra mata pelajaran maupun antara mata pelajaran. Siswa akan 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran 

menjadi bermakna bagi siswa. Pembelajaran tematik merupakan implementasi 

dari kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Dasar pertimbangan 

pelaksanaan pembelajaran tematik ini merujuk pada landasan filosofis, psikologis, 

dan yuridis. Pendekatan pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan 

konsep belajar sambil melakukan sesuatu (learning by doing). Pada pembelajaran 

tematik sendiri masih perlu menggunakan model, metode, media, dan lainnya. 

Adanya model, metode, media dan lainnya dapat mempermudah pencapaian 

tujuan pembelajaran. Khususnya pada model pembelajaran memiliki peran 

penting saat proses belajar mengajar berlangsung yaitu untuk membantu 

memperjelas hubungan fungsional diantara berbagai komponen, prosedur dalam 

melaksanakan kegiatan dapat diidentifikasi secara tepat waktu, kegiatan yang 

dicakup dapat dikendalikan, mempermudah administratos untuk mengidentifikasi 

komponen atau elemen yang mengalami hambatan jika kegiatan yang dilaksanakn 

tidak efektif dan tidak produktif, mengidentifikasi secara tepat untuk mengadakan 

perubahan, guru dapat menyusun tugas-tugas siswa menjadi suatu keseluruhan 

yang terpadu. 

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 15 Agustus 2018 di SDN 02 

Bringin adalah sekolah yang memiliki lingkungan bersih, luas dan nyaman 

merupakan salah satu sekolah dasar yang masih menggunakan model 

pembelajaran konvensional. Proses pembelajaran masih didominasi oleh guru 
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aktif berceramah dan menimbulkan kurang aktifnya siswa dalam belajar. Siswa 

menjadi bosan, tidak berkonsentrasi, mengobrol sendiri. Model pembelajaran 

konvensional ini berakibat pada hasil belajar siswa. Batas minimal ketuntasan 75 

dan hasil observasi di kelas IV SD 02 Bringin menunjukkan bahwa dari 21 siswa 

yang tuntas hanya sekitar 24% siswa, dan yang belum tuntas sekitar 76% siswa. 

Namun ada beberapa kelebihan pada kelas dan pembelajaran, guru masih 

menggunakan media belajar yang sederhana pada pelajaran tertentu. Disamping 

itu semua guru disana ramah dan dekat terhadap siswanya.  

Hasil belajar yang dicapai siswa sendiri dipengaruhi oleh beberapa yaitu 

faktor dari dalam diri siswa, motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan 

kebiasaan belajar,ketekunan, sosial ekonomi, faktor fisik dan psikis. Faktor yang 

datang dari luar diri siswa atau faktor lingkungan, terutama kualitas pengajaran 

(La Masi & Jumiati Hamade, 2016). Sehubung dengan masalah tersebut, 

diperlukan model pembelajaran yang kreatif dan efektif agar siswa lebih aktif 

berpikir, bertanya, berinteraksi, berkonsentrasi, serta diharapkan hasil belajar 

siswa dapat optimal dan maksimal yang berakibat pada meningkatnya hasil 

belajar siswa. Peningkatan hasil belajar dapat dilakukan menggunakan model 

pembelajaran yang akan dimodifikasi sebagai kombinasi model jigsaw dan NHT 

(number head together). 

Lie (dalam Rusman, 2013) Model Jigsaw adalah model belajar kooperatif 

dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari4-6 siswa secara 

heterogen,memberikan kesempatan siswa dapat bekerja sama saling 

ketergantungan positif di antara siswa dan siswa mampu bertanggung jawab 

secara mandiri. Keunggulan dari Jigsaw ini adalah siswa dapat berinteraksi 



4 
 

 
 

dengan teman sebaya dan juga dengan gurunya sebagai pembimbing,  motivasi 

teman sebaya dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan pembelajaran 

kognitif maupun pertumbuhan efektif siswa, menumbuhkan rasa tanggung jawab, 

mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran, 

serta untuk mengoptimalkan manfaat belajar kelompok. 

Salah satu model pembelajaran kooperatif yang memiliki tujuan umum 

untuk meningkatkan penguasaan materi ialah model NHT (Numbered Heads 

Together). Model ini membuat siswa lebih aktif dan bertanggunngjawab penuh 

dalam memahami materi pelajaran baik secara kelompok maupun individu (Rida 

Susanti, 2014). Anita Lie (2008: 59) menyatakan bahwa NHT ini memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat dan dapat membangkitkan 

semangat kerja sama. Keunggulan dari NHT memiliki persamaan dengan Jigsaw, 

hanya dibedakan pada tahap dan propertinya saja. 

Model pembelajaran Jigsaw dan NHT ini akan dikombinasikan dengan 

alasan agar berbeda dan menarik pada kegiatan atau langkah pembelajaran 

umumnya model tersebut. Langkah-langkah dalam pelaksanaan kombinasi model 

Jigsaw dan NHT adalah sebagai berikut: a) guru membagi siswa menjadi 3 

kelompok secara heterogen dan kepada setiap kelompok diberi nomor kepala 

warna yang berbeda serta nomor sesuai absen siswa dan dinamakan kelompok 

asal, b) siswa bergantian mengambil lotre yang disediakan oleh guru, c) setiap 

siswa dalam kelompok memiliki materi yang berbeda, d) siswa yang mendapat 

materi sama dengan siswa anggota lain berkumpul dan dinamakan kelompok ahli, 

e) kelompok ahli berdiskusi mengenai materi mereka lalu mereka kembali pada 
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kelompok asal mereka untuk saling bertukar materi, f) guru memanggil salah satu 

nomor pada kelompok untuk menjawab pertanyaan guru, g) siswa berdiskusi 

jawaban dengan kelompok jika jawaban salah maka akan dijawab kelompok lain. 

Warna topi setiap kelompok berbeda dan memiliki nomor sesuai absensi untuk 

mempermudahkan guru dalam mengatahui dan menilai setiap tindakan siswa.  

Kombinasi pembelajaran model Jigsaw dan NHT (Number Head 

Together) dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran di SDN 02 Bringin. Kegiatan ini diharapkan 

dapat memperbaiki penerapan pembelajaran selama ini dan meningkatkan hasil 

belajar serta menciptakan suasana belajar yang aktif. Berdasarkan latar belakang 

masalah yang telah diuraikan di atas maka peneliti bermaksud untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul “Penerapan Kombinasi Model Pembelajaran Jigsaw dan 

NHT pada Tema 2 Subtema 1 untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV 

SDN 02 Bringin”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, peneliti 

memformulasikan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan kombinasi model pembelajaran Jigsaw dan NHT 

pada tema 2 subtema 1 yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

IV SDN 02 Bringin? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar tema 2 subtema 1 kelas IV SDN 02 

Bringin melalui kombinasi model pembelajaran Jigsaw dan NHT? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan penerapan kombinasi model pembelajaran Jigsaw 

dan NHTpada tema2subtema 1dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas IV SDN 02 Bringin. 

2. Untuk menganalisis peningkatan hasil belajar tema 2subtema 1 kelas IV 

SDN 02 Bringin melalui kombinasi model pembelajaran Jigsaw dan NHT. 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan teori pembelajaram dan hasil penelitian yang telah 

dipaparkan pada latar belakang mengenai penerapan kombinasi model 

pembelajaran Jigsaw dan NHT (numbered head together) dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada tema 2subtema 1 pada siswa kelas IV SDN 02 Bringin. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan berbagai 

kegunaan, sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk referensi penelitian 

selanjutnya yang relevan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

dan mengembangkan pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya 

dalam pemilihan metode pembelajaran yang tepat. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, 

sebagai berikut: 

a. Bagi Sekolah Dasar Negeri 02Bringin. 

Memberikan masukan dalam pengelolaan kelas untuk kegiatan belajar 

mengajar melalui pembelajaran yang menyenangkan sehingga dapat 

memberikan sumbangan yang nyata bagi peningkatan profesionalitas 

guru dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran. 

b. Bagi Guru Sekolah Dasar 

Dapat menjadi masukan kepada guru tentang perlunya metode 

pembelajaran yang menyenangkan.  

c. Bagi Siswa Sekolah Dasar 

Memberikan kemudahan bagi siswa dalam mempelajari ilmu 

pengetahuan serta menerima pengalaman belajar yang lebih bervariasi 

sehingga siswa dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar.  

 

F. Definisi Operasional 

1. Jigsaw 

Model pembelajaran jigsaw adalah sebuah model kooperatif yang siswa nya 

dibagi menjadi kelompok kecil 4-6 siswa secara sama rata atau heterogen 

dan setiap siswa bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar 

dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota lain. 

2. NHT (Number Head Together) 
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Model pembelajaran NHT adalah sebuah model kooperatif yang siswa nya 

dibagi menjadi kelompok kecil 5-6 dan kepada setiapanggota kelompok 

diberi nomor antara 1 sampai 5. Siswa diberi pertanyaan oleh guru dan 

setiap anggota berdiskusi mengenai jawaban tersebut setelah itu guru 

memanggil salah satu nomor dan siswa tersebut akan berdiri dan menjawab. 

3. Pembelajaran Tematik

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu suatu konsep

pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran disebut sebagai

tema untuk memberikan pengalaman yang bermakna pada siswa.

4. Hasil Belajar

Hasil dari pengukuran serta penilaian usaha belajaryang dinyatakan dalam

bentuk simbol, angka, huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan

hasil yang sudah dicapai setiap siswa dalam periode tertentu.


