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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Didalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi harus ditunjang 

oleh kemampuan pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan teknologi. Salah 

satu usaha untuk meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dasar 

adalah dengan meningkatkan kemampuannya dalam bidang matematika, karena 

matematika merupakan dasar dari ilmu pengetahuan yang lain khususnya bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

         Menurut Yudha (2008), Matematika merupakan salah satu mata pelajaran 

yang paling tidak disukai oleh para pelajar. Padahal, Matematika merupakan dasar 

untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketidakmampuan dan ketidaksukaan 

terhadap matematika, tentunya akan menghambat dalam penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

         Kemampuan otak tiap orang berbeda-beda dalam berhitung Teorinya 

sederhana, apabila kita tidak belajar berhitung maka jangan berharap otak kita akan 

memiliki kemampuan berhitung yang baik, dan apabila kita belajar sistem berhitung 

yang cepat dan tepat maka otak kita akan memiliki kemampuan berhitung yang 

cepat dan tepat. Banyak siswa yang kurang dalam kemampuan berhitung dan guru 

dijadikan sebagai tumpuan permasalahan.Guru dianggap tidak mampu mengajar 

atau menyalahkan kurikulum sekolah yang diajarkan kepada siswa, tetapi 

seharusnya salahkan diri mereka sendiri. Peserta didik memerlukan ilmu, maka 

kewajiban peserta didik harus belajar untuk mendapatkan ilmu tersebut. Tugas 

bapak/ibu guru hanya membimbing agar peserta didik lebih terarah dalam 

mempelajari suatu ilmu. Paradigma matematika merupakan bidang studi yang sulit 

dipelajari merupakan tugas guru yang harus di cari solusinya. 

Berdasarkan hasil temuan di SD peneliti, pelaksanaan pembelajaran 

matematika  belum maksimal. Hal ini terjadi karena berbagai  faktor antara lain, 

faktor guru yang mengajar monoton, kurang kreatif dan minimnya media yang 

digunakan selama pembelajaran sehingga menyebabkan siswa kurang optimal 

dalam menyerap materi pelajaran. Keadaan yang seperti ini mengakibatkan 
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minat dan kreativitas siswa menurun sehingga prestasi belajarnya rendah. Hali 

ini dapat dilihat dari hasil nilai ulangan kelas V semester I mata pelajaran 

Matematika tahun 2012/2013. Nilai rata-rata hasil tes formatif pelajaran 

Matematika  yang diperoleh siswa sebesar  59,3 Padahal kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) untuk pelajaran IPA adalah 65. Dengan hasil refleksi awal ini 

maka siswa kelas V SD Negeri Ngurenrejo dalam pelaksanaan pembelajaran 

hanya mampu menyerap  44 %, sedangkan yang diharapkan sebesar 85%. 

Dengan keadaan seperti itu, jika dibiarkan tanpa adanya tindakan untuk 

memperbaiki kegiatan belajar mengajar maka tujuan pembelajaran tidak akan 

tercapai. 

         Dalam usaha meningkatkan kemampuan berhitung siswa maka peneliti 

melakukan berbagai strategi belajar. Salah satu strategi  yang tepat untuk 

memudahkan siswa untuk belajar  matematika adalah penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe  NHT. Strategi penyampaiannya tepat dengan 

kemampuan yang mempelajarinya serta Pendekatan psikolog sebagai strategi proses 

belajar mengajar dapat mengarahkan peserta didik untuk memahami dan menguasai 

Matematika (Herman Hudoyo, 1988: 95). 

Model pembelajaran kooperatif tumbuh dari suatu tradisi pendidikan 

yang menekankan berpikir dan latihan bertindak demokratis, pembelajaran aktif, 

perilaku kooperatif, dan menghormati perbedaan dalam masyarakat 

multibudaya. Dalam pelaksanaannya pembelajaran kooperatif dapat merubah 

peran guru dari peran terpusat pada guru ke peran pengelola aktivitas kelompok 

kecil. Sehingga dengan demikian peran guru yang selama ini monoton akan 

berkurang dan siswa akan semakin terlatih untuk menyelesaikan berbagai 

permasalahan, bahkan permasalahan yang dianggap sulit sekalipun. Beberapa 

peneliti yang terdahulu yang menggunakan model pembelajaran kooperatif 

menyimpulkan bahwa model pembelajaran tersebut dengan beberapa tipe telah 

memberikan masukan yang berarti bagi sekolah, guru dan terutama siswa dalam 

meningkatkan prestasi. Olehnya itu lebih lanjut guru bersama peneliti ingin 

melihat pembelajaran kooperatif melalui pendekatan struktural tipe Numbered 

Heads Together (NHT). (Ibrahim, 2000 : 28) 
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Dalam pembelajaran kooperatif tipe NHT siswa lebih bertanggungjawab 

terhadap tugas yang diberikan karena dalam pembelajaran kooperatif tipe NHT 

siswa dalam kelompok diberi nomor yang berbeda. Setiap siswa dibebankan 

untuk menyelesaikan soal yang sesuai dengan nomor anggota mereka. Tetapi 

pada umumnya mereka harus mampu mengetahui dan menyelesaikan semua soal 

yang ada dalam LKS. (Nur, 2005: 72). 

Dalam proses pembelajaran kooperatif tipe NHT. Siswa aktif bekerja 

dalam kelompok. Mereka bertanggungjawab penuh terhadap soal yang 

diberikan. Misalnya siswa yang bernomor urut 2 dalam kelompoknya 

mempertanggungjawabkan soal nomor 2 dan seterusnya. Walaupun pada saat 

persentase mereka bisa ditunjuk untuk mengerjakan nomor lain. Sedangkan pada 

model pembelajaran kooperatif yang lain terkadang siswa saling berharap 

kepada teman kelompok lain yang lebih pintar. Dalam pembelajaran kooperatif 

tipe STAD misalnya, siswa hanya disuruh bekerja dalam kelompok dan 

pertanggungjawabannya secara kelompok pula. Siswa kurang aktif dalam 

kelompok. (Lie, 2002: 59). 

Pembelajaran kooperatif tipe NHT juga dinilai lebih memudahkan siswa 

berinteraksi dengan teman-teman dalam kelas dibandingkan dengan model 

pembelajaran langsung yang selama ini diterapkan oleh guru. Pada model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT siswa perlu berkomunikasi satu sama lain, 

sedangkan pada model pembelajaran langsung siswa duduk berhadap-hadapan 

dengan guru dan terus memperhatikan gurunya.  

Penerapan pendekatan kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan 

lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit apabila mereka  

saling berdiskusi dengan temannya (Trianto, 2007: 41). Dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together guru berperan   sebagai 

fasilitator dan pembimbing yang menunjang kegiatan siswa untuk mencaritahu 

tentang alam secara sistematis dan dapat membangun pemikiran ilmiah baru. 

Melalui  model pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa. 
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Dengan dasar inilah yang mendorong peneliti dan guru bersama-sama 

mencoba mengadakan penelitian dalam bentuk penelitian tindakan kelas dengan 

judul”  Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe NHT Tentang Jarak dan Kecepatan Di Kelas V SD Ngurenrejo 

Wedarijaksa 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang tersebut diatas, 

penulis melakukan refleksi diri terhadap apa yang telah dilaksanakan pada 

pembelajaran dan mengingat kembali  apa yang dilakukan dalam kelas  yang 

pelaksanaanya dibantu oleh teman sejawat agar memperoleh pemecahan 

masalah yang muncul dalam pembelajaran Matematika yang dilaksanakan 

penulis. Setelah penulis berdiskusi dengan obsever terungkap beberapa masalah 

yang terjadi dalam pembelajaran, yaitu : 

1. Penjelasan guru terlalu abstrak. 

2. Alat peraga kurang memadai. 

3. Interaksi siswa dan respon siswa masih kurang. 

4. Siswa kurang aktif dalam diskusi kelompok sehingga tidak dapat  

    menyelesaikan LKS dengan baik. 

5. Soal formatif terlalu sulit  

6. Siswa tidak termotivasi dalam  proses pembelajaran  

Penyebab kurangnya pemahaman siswa pada materi mata pelajaran Matematika 

karena beberapa masalah di atas. Hal ini terbukti sebelum dilaksanakan 

Penelitian Tindakan Kelas, Hasil tes formatif yang diperoleh siswa sebelum 

perbaikan yang belum tuntas.Data menunjukkan bahwa 9 dari 19 anak 

memperoleh nilai yang belum tuntas ,sehingga hanya  44 % yang mencapai 

tingkat ketuntasan. Penulis juga  mencari tahu penyebab ketidaktahuan siswa 

dalam menjawab pertanyaan guru dan melakukan tanya jawab  dan mencari  

kesulitan  siswa dalam memahami materi jarak dan kecepatan 
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1.3.  Rumusan Masalah  

  Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka masalah dalam 

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

“Apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa materi jarak dan kecepatan di kelas V SD 

Ngurenrejo Wedarijaksa semester 1 tahun 2012/2013?” 

 

1.4.  Cara Pemecahan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah-masalah yang menyebabkan 

ketidakberhasilan siswa dalam belajar, dalam penelitian ini peneliti 

menerapkan   model pembelajaran NHT  dalam pembelajaran matematika  

khususnya dalam materi jarak dan kecepatan. Dengan penggunaan  model 

pembelajaran kooperatif NHT  bertujuan agar penguasaan dan pemahaman 

siswa terhadap materi jarak dan kecepatan dalam pelajaran matematika  lebih 

meningkat sehingga hasil belajar siswa semakin baik. 

 

1.5.  Tujuan Penelitian 

          Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui apakah 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa tentang materi jarak dan kecepatan di kelas V SD 

Ngurenrejo Wedarijaksa Semester 1 tahun 2012/2013 

 

1.6.  Manfaat Penelitian 

             Sebagai  tenaga  pendidik yang  dituntut  profesional  dalam  

menjalankan  tugasnya maka  hasil  penelitian  ini  sangat  besar  manfaatnya  

bagi penulis  sendiri  maupun  bagi  rekan  rekan guru  yang  lain  dalam  satu  

profesi  serta  bermanfaat  bagi  sekolah  sebagai  lembaga  institusi. 

1. Bagi Siswa 

Siswa akan semakin termotivasi untuk meningkatkan penguasaan 

konsep dan hasil belajar mata pelajaran matematika. 
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2. Bagi Guru 

    Memperoleh pengalaman dalam pembelajaran menggunakan model  

    pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together ( NHT ) untuk  

    meningkatkan hasil belajar siswa. 

3. Bagi Sekolah 

    Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang baik pada 

sekolah itu  sendiri  dalam  rangka  perbaikan  pembelajaran  pada  

khususn ya  dan sekolah pada umumnya 

 

 

 

 


