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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan peneliti, bahwa pembelajaran bahasa 

indonesia pada materi unsur cerita didominasi oleh aktivitas klasikal dengan donminasi pada peran 

guru serta metode yang cenderung monoton dan membosankan sehingga kondisi suasa kelas pasif. Hal 

tersebut nampak pada tingkat pemahaman siswa terhadap materi sangat rendah, yang pada akhirnya 

hasil belajarnya juga rendah.  

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui kemampuan mengidentifikasi unsur 

cerita menggunakan model Direct Intruction (Pembelajaran Langsung) pada siswa kelas V SDN 

Damarwulan I Kabupaten Kediri (2) untuk mengetahui kemampuan mengidentifikasi unsur cerita 

menggunakan model Numbered Head Together (NHT) didukung media Audio Visual pada siswa kelas 

V SDN Damarwulan I Kabupaten Kediri (3) untuk membuktikan pengaruh model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT) didukung media Audio Visual terhadap kemampuan 

mengidentifikasi unsur cerita pada kelas V SDN Damarwulan I Kabupaten Kediri. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan model Numbered 

Head Together (NHT) didukung media Audio Visual. Subjek penelitian pada siswa kelas V SDN 

Damarwulan I. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa silabus, RPP, lembar validasi materi, 

lembar validasi media, soal pretest dan posttest. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) kemampuan mengidentifikasi unsur cerita dengan 

model Direct Intruction (Pembelajaran Langsung) pada siswa kelas V semester 2 SDN Damarwulan I 

dinyatakan kurang menguasai, 84,4% siswa belum mencapai standar KKM (2) kemampuan 

mengidentifikasi unsur cerita menggunakan model Numbered Head Together (NHT) didukung media 

Audio Visual pada siswa kelas V SDN Damarwulan I dinyatakan menguasai 81,2% siswa telah 

mencapai standar KKM (3) ada pengaruh penggunaan model Numbered Head Together (NHT) 

didukung media Audio Visual terhadap kemampuan mengidentifikasi unsur cerita pada siswa kelas V 

SDN Damarwulan I. 

 

KATA KUNCI : Numbered Head Together (NHT) didukung media Audio Visual 
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I. LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan aspek 

yang sangat penting dalam menunjang 

kemajuan bangsa di masa depan, 

pendidikan yang baik akan 

berpengaruh dengan kemajuan dan 

sumberdaya manusia bangsa, sehingga 

melalui pendidikan manusia sebagai 

subjek pembangunan dapat dididik, 

dibina serta mengembangkan potensi-

potensinnya. Tanpa adanya pendidikan 

mustahil bangsa akan maju, karena 

dalam semua negara di dunia ini 

menangani permasalahan secara 

langsung yang berhubungan dengan 

pendidikan. 

Dalam pendidikan seharusnya 

tidak hanya berorientasi pada masa 

lalu dan masa sekarang seharusnya 

lebih menekankan suatu proses yang 

mengantisipasi dan membicarakan 

masa depan karena dalam pemikiran 

masyarakat sekarang masih belum 

stabil atau berubah-ubah, dalam 

menekankan suatu proses maka 

masyarakat bisa belajar dan 

menghargai setiap langkah yang 

dipelajarinya sehingga tidak hanya 

menginginkan hasil yang instan. 

Menurut Buchori (dalam Trianto, 

2007 : 1) ”pendidikan yang baik 

adalah pendidikan yang tidak hanya 

mempersiapkan para siswanya untuk 

suatu profesi atau jabatan, tetapi untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang 

dihadapinya dalam kehidupan sehari-

hari”. 

Pendidikan pada umumnya 

tidak hanya memfokuskan disatu 

bidang namun bidang-bidang lainnya 

begitu juga pendidikan di Indonesia 

tidak difokuskan pada satu bidang 

studi, namun pada berbagai bidang 

yang dianggap penting untuk 

dipelajari lebih dalam. Dalam 

pendidikan juga tidak hanya 

mengembangkan satu kemampuan 

saja dari siswa, namun ada 3 yaitu 

kognitif (pengetahuan siswa), afektif 

(sikap siswa), dan psikomotor 

(ketrampilan siswa). Secara garis 

besar tujuan pendidikan yaitu untuk 

membentuk generasi yang 

berintelektual tinggi, berpotensi dan 

memiliki budi pekerti yang baik. 

Dalam pendidikan tentunya 

terdapat model-model yang dapat 

digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran. Model pembelajaran 

merupakan suatu kerangka konseptual 

yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar peserta didik 

untuk mencapai tujuan belajar yang 

telah ditetapkan. Adapun Soekamto 

(dalam shoimin, 2014: 23) 

mengemukakan maksud dari model 

pembelajaran adalah 
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Kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam 

mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar 

tertentu, dan berfungsi sebagai 

pedoman bagi pengajar dalam 

merencanakan aktivitas belajar 

mengajar yang baik. 

 

Dalam membantu untuk 

memperjelas materi pembelajaran 

yang disampaikan kepada siswa dan 

mencegah terjadinnya verbalisme pada 

diri siswa. Pembelajaran yang banyak 

menggunakan verbalisme, tentu akan 

membosankan siswa, sebaliknya 

pembelajaran yang bervariasi akan 

lebih menarik siswa dalam belajar 

lebih aktif karena pembelajarannya 

menyenangkan dan mudah dimengerti 

dan dipahami. Dengan demikian 

kegiatan belajar akan lebih efektif. 

Belajar efektif harus dimulai 

dari pengalaman langsung atau 

pengalaman konkrit dan menuju 

kepada pengalaman yang lebih 

abstrak. Belajar akan lebih efektif jika 

dibantu dengan model dalam 

pengajaran. Agar proses pembelajaran 

dapat berhasil dengan baik, siswa 

sebaiknya diajak untuk lebih aktif dan 

memanfaatkan semua alat inderanya. 

Guru berusaha untuk menampilkan 

rangsangan (stimulus) yang dapat 

diproses dengan berbagai indera. 

Semakin banyak rangsangan yang 

diberikan oleh guru, maka semakin 

besar kemungkinan informasi tersebut 

dimengerti dan dapat dipahami oleh 

siswa dalam ingatannya. 

Perlu diketahui model-

model pembelajaran yang bisa 

digunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar sangat beragam, namun 

tidak semua model cocok dengan 

materi yang disajikan serta harus 

menentukan dan memilah lebih 

teliti agar model yang digunakan 

cocok dengan materi, maka dalam 

penelitian ini menggunakan salah 

satu model pembelajaran yaitu 

model “NUMBERED HEAD 

TOGETHER (NHT)” sebagai 

sarana penyampaian materi kepada 

siswa, sehingga dapat menunjang 

proses belajar dan terbentuknya 

karakter siswa. 

Model pembelajaran 

Numbered Head  Together (NHT) 

tidak selalu cocok untuk semua 

materi pembelajaran. Dalam suatu 

mata pelajaran yang berbeda materi 

pembelajaranya bisa tidak cocok, 

jadi dalam suatu materi 

pembelajaran itu mungkin 

diterapkan beberapa model 

pembelajaran yang berbeda. 
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Materi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah unsur 

cerita merupakan bagian dari bahan 

ajar bahasa Indonesia kelas V yang 

harus dikuasai siswa. Materi unsur 

cerita  ini meliputi pengetahuan 

tentang cara mengidentifikasi 

unsur-unsur cerita dengan benar, 

mengetahui tokoh, tema, latar, dan 

amanat. 

Media pembelajaran suatu 

penunjang atau pendukung dalam 

kegiatan pembelajaran. Dengan 

adanya media siswa akan lebih 

tertarik untuk mengikuti dan lebih 

mudah memahami materi yang 

disampaikan oleh guru. Namun 

tidak semua media cocok 

digunakan untuk semua materi, 

guru harus bisa menentukan media 

yang ccok digunakan untuk 

kegiatan pembelajarannya agar 

tujuan tercapai sesuai ketetapan 

yang ditentukan. 

Media audio visual 

merupakan media yang cocok 

digunakan dalam pembelajaran 

bahasa indonesia dengan 

menggunakan model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT). 

Video merupakan media 

komunikasi sosial yang berbentuk 

dari pengabungan dua indra yaitu 

penglihatan dan pendengaran, 

mempunyai inti atau tema serta 

dapat menayangkan sebuah cerita 

yang realita dan nyata yang terjadi 

disekitar lingkungan tepat dimana 

video itu terbentuk. Menurut J.E 

Kemp (dalam Sukiman 2012: 189) 

“mengatakan bahwa video dapat 

menyajikan informasi, 

mengambarkan suatu proses dan 

tepat mengajarkan ketrampilan, 

menyingkat dan mengembangkan 

waktu serta dapat mempengaruhi 

sikap”. 

Berdasarkan pengertian-

pengertian diatas, dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan video adalah seperangkat 

komponen atau media yang 

menampilkan gambar sekaligus 

suara dalam waktu bersamaan. 

Pada dasarnya hakikat video adalah 

mengubah suatu ide atau gagasan 

menjadi sebuah tayangan gambar 

dan suara yang dapat nikmati. 

Dengan demikian 

memecahkan masalah tentang 

pemilihan model dan media  

pembelajaran sangat dipengaruhi 

oleh sifat dari materi yang akan 

diajarkan, tujuan yang akan dicapai 

dalam pembelajaran, tingkat 

kemampuan peserta didik, jam 
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pelajaran, lingkungan belajar, dan 

fasilitas penunjang yang tersedia. 

Di Indonesia dalam kegiatan 

mengajar masih banyak guru di 

sekolah tingkat dasar 

memilih/menggunakan model dan 

media pembelajaran yang 

dipergunakan kurang efektif dan 

kurang terlaksana secara 

maksimal,masih banyak guru yang 

hanya menggunakan metode 

konvensional (ceramah) sehingga 

guru yang lebih aktif dan siswa 

menjadi pasif serta banyak siswa 

yang kurang memahami materi 

yang diajarkan. Jika kondisi seperti 

ini terus terjadi, maka akibatnya 

proses belajar mengajar yang 

dilaksanakan berjalan monoton dan 

membosankan. Sehingga tujuan 

proses pelaksanaan belajar 

mengajar tidak dapat tercapai 

dengan ketetapan yang telah 

ditentukan. 

Menyikapi keadaan proses 

belajar mengajar pada siswa kelas 

V SD, maka diperlukan inisiatif 

penggunaan model dan media 

pembelajaran yang lebih baik 

sehingga siswa dapat lebih 

memahami dan menguasai serta 

mendapatkan hasil yang lebih baik 

pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia khususnya dapat 

mengidentifikasi unsur cerita 

dengan baik dan benar dengan 

menggunakan model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT) 

didukung media audio visual, 

Model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT) 

dikembangkan oleh SPENSER 

Kagan dalam shoimin (2014: 108). 

Salah satu keunggulan pada model 

pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT) yaitu: terjadi 

interaksi secara intens antar siswa 

dalam menjawab soal. Sedangkan 

keunggulan media Audio Visual 

menurut arsyad (dalam Sukiman 

2012:188) yaitu: dapat 

mengembangkan suatu proses 

secara tepat yang dapat disajikan 

secara berulang-ulang. 

Dari uraian diatas maka 

akan dilakukan penelitian tentang 

pengaruh model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT) 

didukung media Audio Visual 

terhadap kemampuan siswa 

mengidentifikasi unsur cerita, dan 

manakah yang lebih efektif 

pembelajaran yang menggunakan 

model pembelajaran Numbered 

Head Together (NHT) didukung 

media Audio Visual atau 
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pembelajaran Direct Intruction 

(Pembelajaran Langsung). 

“PENGARUH MODEL 

PEMBELAJARAN NUMBERED 

HEAD TOGETHER (NHT) 

DIDUKUNG MEDIA AUDIO 

VISUAL TERHADAP 

KEMAMPUAN 

MENGIDENTIFIKASI UNSUR 

CERITA PADA SISWA KELAS V 

SDN DAMARWULAN I 

KABUPATEN KEDIRI TAHUN 

AJARAN 2017/2018”  

 

II. METODE 

Menurut Sugiyono (2016: 60) 

variabel adalah segala sesuatu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari guna memperoleh informasi 

dan ditarik kesimpulannya. Pada 

penelitian ini terdapat dua variabel 

yaitu: variabel bebas adalah model 

Numbered Head Together (NHT) 

didukung media audio visual dan 

variabel terikat penelitian ini yaitu 

kemampuan mengidentifikasi unsur 

cerita. 

Pada penelitian ini 

menggunakan teknik eksperimental 

dengan desain one group pretest 

postest design. Menurut Sugiyono 

(2015: 110). Desain tersebut dapat 

digambarkan dibawah ini: 

O1 X O2 

Dalam penelitian ini yang 

menjadi populasi adalah seluruh siswa 

kelas V SDN Damarwulan I 

Kabupaten Kediri, dengan sampel 

penelitian siswa kelas V SDN 

Damarwulan I Kabupaten Kediri 

sebanyak 32 siswa. 

Analisis data yang digunakan 

adalah menggunakan uji-t. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Kemampuan mengidentifikasi 

unsur cerita menggunakan model 

Direct Intruction (pembelajaran 

langsung) pada pretest frekuensi 

terendah yang diperoleh siswa berada 

pada rentang 45 – 50 dengan jumlah 3 

siswa (9%). Sedangkan untuk 

frekuensi tertinggi berada pada 

rentang skor 75 – 80 dengan jumlah 6 

siswa (19%).  

Kemampuan mengidentifikasi 

unsur cerita menggunakan model 

Numbered Head Together (NHT) 

didukung media audio visual pada 

post test frekuensi terendah yang 

diperoleh siswa berada pada rentang 

65 – 75 dengan jumlah 6 siswa (19%). 

Sedangkan untuk frekuensi tertinggi 

berada pada rentang skor 91 – 100 

dengan jumlah 8 siswa (25%). 

Sebelum melakukan uji t terlebih 
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dahulu melakukan uji normalitas dan 

homogenitas. Dari hasil pengujian 

normalitas data dapat dikatakan 

berdistribusi normal, sedangkan pada 

pengujian homogenitas dapat 

dikatakan homogen. 

Setelah mengetahui bahwa 

populasi berdistribusi normal dan 

homogen, selanjutnya adalah 

melakukan uji t yang hasilnya 

digunakan untuk menguji hipotesis 

pada penelitian ini. Uji t yang 

digunakan ada dua macam yaitu one 

sample t-test untuk menguji hipotesis 

1 dan 2, berikutnya paired sample t-

test untuk menguji hipotesis 3. 

 

Tabel I uji hipotesis 

Uji 

Hipotesis 

t hitung df ttabel Keputusan 

I 
-7,576 31 

2,453 H0 ditolak 

Ha diterima 

II 
4,872 31 

2,453 H0 ditolak 

Ha diterima 

III 
15,584 31 

2,453 H0 ditolak 

Ha diterima 

 

Pada uji hipotesis I hasil uji t 

dengan menggunakan one sampel t-

test didapat thitung (-7,576) < ttabel 5% 

(2,453) dengan df 31, sehingga H0 

ditolak pada ruas kiri. 

Pada uji hipotesis II, hasil uji t 

dengan menggunakan one sampel t-

test didapat thitung (4,872) > ttabel 5% 

(2,453) dengan df 31, sehingga H0 

ditolak. 

Pada uji hipotesis III, hasil uji t 

dengan menggunakan paired sampel t-

test didapat thitung (8,652) > ttabel 5% 

(2,453) dengan df 31, sehingga H0 

ditolak. 

Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa:  

1. Kemampuan mengidentifikasi 

unsur cerita dengan model 

pembelajaran Langsung (direct 

instruction) pada siswa kelas V 

semester 2 SDN Damarwulan I 

dinyatakan kurang menguasai, 

84,4% siswa belum mencapai 

standar KKM. 

2. Kemampuan mengidentifikasi 

unsur cerita menggunakan model 

pembelajaran Numbered Head  

Together (NHT) didukung media 

audio visual pada siswa kelas V 

semester 2 SDN Damarwulan I 

tahun 2017/2018 dinyatakan 

menguasai 81,2% siswa telah 

mencapai standar KKM. 

3. Ada pengaruh penggunaaan model 

Numbered Head Together (NHT) 

didukung media audio visual 

terhadap kemampuan 

mengidentifikasi unsur cerita pada 

siswa kelas V SDN Damarwulan I.
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