
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Prestasi belajar matematika siswa tentang mendiskripsikan konsep faktor dan 

kelipatan yang terbilang rendah sering kali masih menjadi beban guru. Sering terjadi pada 

proses pembelajaran berlangsung kurang efektif dan kondusif. Siswa yang pasif dalam 

mengikuti pembelajaran. Guru kelas 4 bahwa dalam pembelajaran matematika guru masih 

menggunakan metode konvensional, masih berpusat pada guru, siswa merasa kesulitan 

dalam memahami materi dan konsep matematika khususnya mendiskripsikan konsep 

faktor dan kelipatan karena pembelajaran kurang bermakna.

      Berdasarkan hasil analisis terhadap nilai rata-rata ulangan harian mata pelajaran 

Matematika tentang mendiskripsikan konsep faktor dan kelipatan tahun pelajaran 

2012/2013 belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan yaitu 

65.Nilai rata-rata ulangan harian tentang mendiskripsikan konsep faktor dan kelipatan

diperoleh nilai terendah 45 ,  nilai tertinggi 85 dan nilai rata–rata 63,18. Dengan hasil 

refleksi awal maka siswa kelas 4 SD Negeri Kepoh dalam perlaksanaan pembelajaran 

Matematika hanya mampu menyerap 40,625 %.Hal ini ditunjukkan  dari 32 siswa yang 

mencapai KKM hanya 13 siswa.  

Untuk meningkatkan prestasi belajar matematika tentang mendiskripsikan 

konsep faktor dan kelipatan tersebut, maka peneliti menetapkan pemecahan masalah 

dengan menggunakan pendekatan  kooperatif tipe NHT berbasis realistic, dengan 

dukungan media atau peraga yang konkrit. Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep 

bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka 

saling berdiskusi dengan temannya.

Melalui alternative tindakan pemecahan masalah dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran kooperatif tipe NHT  berbasis realistik tersebut di harapkan dapat 

meningkatkan prestasi belajar tentang konsep faktor dan kelipatan, dimana siswa mampu 

memahami konsep, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep.
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Dari ulasan latar belakang tersebut diatas maka peneliti akan mengkaji melalui 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Prestasi Belajar Matematika Tentang 

mendiskripsikan Konsep Faktor dan Kelipatan dengan Pendekatan Kooperatif Tipe 

Numbered Head Together (NHT) Berbasis Realistik Pada Siswa Kelas 4 SD”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan penelitian adalah rata-rata 

ulangan harian matematika,tentang konsep faktor dan kelipatan pada siswa kelas 4

Semester I tahun pelajaran 2011/2012 yang masih dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yaitu 65. Dari 32 siswa, sebanyak 19 siswa belum mencapai KKM, nilai terendah 45 

dan nilai tertinggi 85 dengan rata-rata 63,18. Dengan melihat data hasil belajar dan

pelaksanaan pembelajaran tersebut, perlu sekali untuk memperbaiki pembelajaran yaitu 

dengan meningkatkan prestasi belajar siswa agar hasil pembelajaran menjadi berkualitas.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pembelajaran mendiskripsikan konsep 

faktor dan kelipatan melalui pendekatan kooperatif tipe NHT berbasis realistic,dengan 

media yang kongkrit yang dapat dilihat, didengar,dan menggunakan diskusi. Menurut 

Spenser Kagen (1993), terdapat empat fase sebagai sintaksnya yaitu :

1. Fase 1 :  Penomoran

Dalam fase ini guru membagi siswa ke dalam kelompok 3-5 orang dan kepada setiap 

anggota kelompok diberi nomor antara 1 sampai 5.

2. Fase 2:  Mengajukan pertanyaan

Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan dapat bervariasi. 

Pertanyaan dibuat dengan mengacu pada permasalahan dunia nyata dari siswa yang 

berhubungan dengan  realitas kehidupan anak. Pertanyaan dapat sangat spesifik dan 

dalam bentuk kalimat tanya atau berbentuk arahan kegiatan. 

3. Fase 3 :  Berfikir bersama

Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan itu dan meyakinkan 

tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban tim.

4. Fase 4 :  Menjawab

Guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya sesuai 

mengacungkan tangannya dan mencoba menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas.



1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji 

dalam penelitian tindakan kelas ini adalah; ,Apakah pendekatan kooperatif tipe numbered 

head together dapat meningkatkan prestasi belajar Faktor dan Kelipatan pada siswa kelas 

4 SDN Kepoh  Kecamatan Wedarijaksa Pati ? Untuk meningkatkan perstasi belajar 

tentang faktor dan kelipatan perlu adanya media dan alat peraga  yang dapat 

mempermudah siswa dalam memahami konsep dan prinsip matematika yang abstrak akan 

lebih mudah dimengerti jika disajikan dalam bentuk atau situasi yang kongkrit ( melalui 

dunia nyata ).

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Apakah melalui penerapan pendekatan kooperatif tipe NHT berbasis realistik dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika?

2. Apakah melalui penerapan pendekatan kooperatif tipe NHT berbasis relistik dapat

meningkatkan ketrampilan guru dalam mengelola pembelajaran matematika?

3. Apakah melalui penerapan pendekatan kooperatif tipe NHT berbasis realistik dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas IV SDN Kepoh ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut,  maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:

a. Tujuan Umum:

Untuk mengetahui apakah pendekatan  kooperatif tipe NHT dengan media 

ataupun peraga yang kongkrit, realistik dapat meningkatkan prestasi belajar tentang 

konsep faktor dan kelipatan, pada siswa kelas 4 SDN Kepoh Kecamatan Wedarijaksa 

Kabupaten Pati.

b. Tujuan khusus :

1. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran konsep 

faktor dan kelipatan dengan pendekatan kooperatif tipe NHT berbasis 

realistik

2. Mendeskripsikan peningkatan ketrampilan guru dalam mengelola 

pembelajaran konsep faktor dan kelipatan dengan pendekatan kooperatif 

tipe NHT berbasis realistik



3. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 dalam pembelajaran konsep faktor 

dan kelipatan dengan pendekatan kooperatif tipe NHT berbasis realistik

1.5    Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi 

dunia pendidikan pada umumnya dan juga kontribusi  bagi :

a. Siswa

1. Meningkatkan  aktivitas dan menumbuhkan minat siswa dalam 

pembelajaran matematika

2. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis, logis sehingga mampu dalam 

memecahkan berbagai masalah 

3. Memudahkan siswa dalam menyerap materi pembelajaran matematika

b. Guru

1. Memotivasi siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran matematika

2. Mengevaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan

3. Memperbaiki diri untuk melakukan inovasi dan kreatif dalam pembelajaran 

salah satunya dengan memiih model yang sesuai dalam proses 

pembelajaran

4. Memberikan test dengan memperhatikan faktor keragaman

c. Sekolah

1. Digunakan sebagai arsip bagi sekolah

2. Digunakan untuk memotivasi guru lain dalam hal perbaikan pembelajaran

3. Menumbuhkan kerjasama antar guru untuk memperbaiki mutu pendidikan 

secara berkelanjutan
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