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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

 Pendidikan merupakan usaha yang disengaja dan terencana untuk membantu 

perkembangan manusia (baca anak) menuju ke dewasaan. Pendidikan berlangsung 

sepanjang zaman dimulai sejak manusia itu  dilahirkan dalam keluarga lanjut ke jenjang 

pendidikan formal yaitu dengan sekolah. Di sekolah terjadi sebuah interaksi secara 

langsung antara siswa sebagai peserta didik dan guru sebagai pendidik dalam suatu 

proses pendidikan. Guru bertindak sebagai pengajar yang berusaha memberikan ilmu 

pengetahuan sebanyak-banyaknya dan peserta didik giat menerimanya. 

Guru adalah komponen utama dalam proses pembelajaran, pemegang peran yang 

sangat penting, guru bukan hanya sekedar penyampai materi saja melainkan juga disebut 

sebagai sentral pembelajaran. Sebagai pengatur sekaligus pelaku, gurulah yang 

mengarahkan bagaimana proses pembelajaran itu dilaksanakan. Karena itu guru harus 

bisa membuat pengajaran menjadi lebih efektif dan juga menarik sehingga bahan 

pelajaran yang akan disampaikan  membuat siswa merasa senang dan merasa perlu untuk 

mempelajari bahan pelajaran tersebut. Berhasilnya tujuan pembelajaran banyak faktor 

yang menentukan diantaranya sangat berpengaruh atas meningkatnya pengetahuan dan 

ketrampilan siswa, dengan pengetahuan dan ketrampilan itu akan mendorong terjadinya 

perubahan tingkah laku ke arah yang lebih positif. Seperti halnya pada kurikulum yang 

terbaru yaitu kurikulum 2013 dimana dalam kurikulum ini pembelajaran yang diberikan 

siswa sangat berbeda dengan kurikulum sebelumnya, pembelajaran yang digunakan 

disebut dengan pembelajaran tematik. 

Pada pembelajaran tematik guru harus mampu menggerakkan siswanya untuk 

aktif, maka dari itu guru dituntut untuk menjadi pendidik yang mempunyai kreatifitas 

tinggi supaya dapat menciptakan pembelajaran yang dapat menarik minat siswa dan tidak 

merasa bosan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan guru untuk membuat siswa  merasa 

tertarik  dengan pelajaran yang diberikan adalah dengan mengembangkan model-model 

pembelajaran. Model pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk mendiskusikan 

permasalahan yang dihadapi dengan teman-temannya adalah model pembelajaran  
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cooperative learning. Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) adalah 

konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk 

yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru,(Suprijono,2012:54). Dengan 

mengembangkan model-model pembelajaran diharapkan siswa dapat terlibat secara aktif. 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai hasil belajar 

berupa prestasi akademik, toleransi, menerima keragaman, dan pengembangan 

ketrampilan sosial serta melalui model pembelajaran kooperative, diharapkan siswa akan 

lebih mudah dalam memahami materi yang dipelajari. Untuk mencapai hasil belajar itu 

model pembelajaran kooperative menuntut kerja sama peserta didik dalam struktur tugas, 

struktur tujuan dan struktur reward-nya. Struktur tugas berhubungan bagaimana tugas 

diorganisir, struktur tujuan dan reward mengacu pada derajat kerja sama atau kompetisi 

yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan maupun reward. 

Namun pada kenyataannya pada saat kegiatan kelompok dilaksanakan masih ada 

beberapa yang masih malu menyampaikan pendapat, kurang aktif dalam berpartisipasi 

dan kurang menyenangkan bagi beberapa siswa sehingga ada mengeluh meminta untuk 

cepat selesai pembelajaran yang diberikan. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran yang 

berlangsung belum optimal maka akan berdampak pada hasil belajar siswa yang rendah, 

materi yang dijelaskan tidak bisa dipahami dengan mudah. Oleh karena itu diperlukan 

strategi-strategi yang dapat meningkatkan efektivitas bagi perolehan hasli belajar siswa, 

baik dari penguasaan materi ataupun ketrampilan sosial. Merujuk pada hal itu, maka 

diperlukan cara untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang baik. Ada banyak 

strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan siswa, antara lain strategi NHT 

(Numbered Head Together) dan STAD ( Student Teams Achievment Division). Kedua 

strategi ini dirasa cocok untuk diberikan pada kelas tinggi (4,5,6) dan tentunya memiliki 

kekurangan dan kelebihan masing-masing. 

Tetapi dengan penggunaan strategi itu diharapkan mampu meningkatkan aktivitas 

siswa dalam proses pembelajaran sehingga pada saat proses belajar berlangsung tidak 

didominasi oleh guru melainkan siswanya aktif dan terlibat secara fisik untuk berlomba 

dengan yang lainnya dalam team sehingga memperoleh nilai yang tinggi. Berdasarkan 

uraian dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

membuat judul “Studi Komparasi Penggunaan strategi NHT (Numbered Head Together) 
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dan Strategi STAD (Student Teams Achievment Division) Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Kelas IV SDIT Nur Hidayah Surakarta”.  

A. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasikan 

permasalahan yang muncul dalam pembelajaran tematik sebagai berikut : 

1. Hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik kurang memuaskan. 

2. Strategi pembelajaran yang digunakan guru kurang bervariasi, sehingga dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. 

3. Kemampuan guru dalam menggerakkan siswa untuk aktif berpartisipasi kurang 

sehingga masih ada yang tidak berani mengemukakan pendapat. 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ditemukan, maka penelitian ini dibatasi pada 

hubungan antara penggunaan strategi NHT (Numbered Heads Together) dan STAD 

(Student Teams Achievement Division) terhadap hasil belajar siswa kelas IV SDIT Nur 

Hidayah Surakarta.  

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang 

muncul sebagai berikut: 

1) Adakah terdapat perbedaan pengaruh antara strategi NHT (Numbered Heads 

Together) dan STAD (Student Teams Achievement Division) terhadap hasil belajar 

siswa kelas IV SDIT Nur Hidayah Surakarta tahun ajaran 2014/2015? 

2) Strategi manakah yang memiliki pengaruh lebih besar antara strategi NHT 

(Numbered Heads Together) dan STAD (Student Teams Achievement Division) 

dalam meningkatkan hasil belajar kelas IV SDIT Nur Hidayah Surakarta tahun 

ajaran 2014/2015? 
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D. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara strategi NHT (Numbered Heads 

Together) dan STAD (Student Teams Achievement Division) terhadap hasil belajar 

siswa kelas IV SDIT Nur Hidayah Surakarta tahun ajaran 2014/201. 

2. Untuk mengetahui pengaruh mana yang lebih besar antara strategi NHT (Numbered 

Head Together) dan STAD (Student Teams Achievement Division) dalam 

meningkatkan hasil belajar kelas IV SDIT Nur Hidayah Surakarta tahun ajaran 

2014/2015. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam dunia 

pendidikan, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Memperkuat teori yang sudah ada dalam bidang pendidikan khususnya dalam 

pembelajaran tematik bahwa strategi NHT (Numbered Heads Together) dan STAD 

(Student Teams Achievement Division) mampu meningkatkan rasa percaya diri dan 

mengembangkan keterampilan sosial, antara lain berbagi tugas, aktif bertanya, 

menghargai pendapat orang lain. Kedua strategi ini merupakan pembelajaran aktif 

yang diperlukan siswa untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai masukan kepada guru dalam menentukan strategi pembelajaran yang 

diharapkan aktif dan lebih mudah dalam penanaman konsep pada pembelajaran 

tematik untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Sebagai masukan pada sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan 

khususnya pada pembelajaran tematik. 

c. Sebagai bahan referensi bagi peneliti apabila mengadakan penelitian lanjutan 

yang berhubungan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan bekal untuk 

menghadapi tantangan yang nyata pada saat terjun langsung dalam dunia 

pendidikan.  
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