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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

   Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan menurut 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

yang menyatakan bahwa “Pendidikan merupakan usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar 

peserta didik mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara”. Melalui pendidikan peserta didik akan mendapatkan ilmu 

pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman untuk dapat mengembangkan 

potensi dirinya sehingga yang bersangkutan mampu menghadapi dan 

menyelesaikan permasalahan kehidupan yang dihadapinya. 

   Pelaksanaan pendidikan sudah diatur lebih lanjut dalam 

Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi yang memuat 

kelompok mata pelajaran pada jenjang sekolah dasar dan menengah. 

Terdapat delapan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar salah 

satunya yaitu Matematika. Matematika merupakan mata pelajaran ilmu 

pengetahuan dan teknologi di SD/MI yang dimaksudkan untuk mengenal, 

menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif 

dan mandiri. 

   Matematika yang dipaparkan oleh Subarinah (dalam Wahyudi dan 

Kriswandani, 2013: 10) bahwa Matematika merupakan ilmu deduktif, 

aksiomatik, formal, hirarkis, abstrak, bahasa simbol, yang padat arti dan 

semacamnya adalah sebuah sistem Matematika yang dapat digunakan 

untuk mengatasi persoalan-persoalan nyata. Matematika menurut KBBI 

(dalam wahyudi dan Inawati Budiono, 2012: 4) adalah ilmu tentang
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 bilangan-bilangan, hubungan antara bilangan dan prosedur operasional 

yang digunakan dalam penyelesaian masalah bilangan. Mata pelajaran 

Matematika adalah ilmu bilangan yang dapat meningkatkan daya pikir 

peserta didik untuk memiliki kemampuan berpikir kritis secara rasional, 

kritis, kreatif dan mampu menganalisa masalah yang runtut. Dalam 

kurikulum 2004 (Depdiknas, 2004: 75) dijelaskan Matematika merupakan 

bahan kajian yang memiliki objek abstrak dan dibangun melalui penalaran 

deduktif, yaitu kebenaran suatu konsep yang diperoleh sebagai akibat logis 

dari kebenaran sebelumnya, sehingga antar konsep yang ada dalam 

Matematika memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan jelas.   

  Dari pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Matematika merupakan ilmu bilangan yang dapat meningkatkan daya pikir 

peserta didik dalam berpikir kritis secara rasional, kritis, kreatif dan 

mampu menganalisa masalah yang runtut. Matematika merupakan bahan 

kajian yang memiliki objek abtrak dan dibangun melalui penalaran yang 

deduktif yaitu kebenaran suatu konsep yang diperoleh dari kebenaran 

sebelumnya sehingga konsep-konsep yang ada dalam Matematika harus 

memiliki keterkaitan yang jelas.   

   Matematika merupakan mata pelajaran yang tidak mudah diajarkan 

kepada siswa sekolah dasar karena matematika memiliki ciri-ciri yaitu 

objeknya yang abstrak dan dibangun melalui penalaran yang deduktif serta 

harus dipelajari secara runtut, karena materi yang terdapat dalam 

Matematika mempunyai keterkaitan satu sama lain.  Hal inilah yang 

menyebabkan munculnya beberapa masalah umum yang membuat mata 

pelajaran matematika menjadi mata pelajaran yang enggan untuk dipelajari 

oleh sebagian siswa SD, hal ini seperti yang dikemukakan oleh Soedjadi 

(dalam Muhsetyo, Djamus Widagno, Yumiati dan Haholongan, 2012: 1.2) 

yang mengemukakan bahwa Matematika merupakan mata pelajaran yang 

mempunyai objek dasarnya bersifat abstrak beserta ciri lainya yang tidak 

sederhana menyebabkan Mematika tidak mudah untuk dipelajari oleh 

siswa SD. Matematika menjadi mata pelajaran yang kurang menarik untuk 
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diikuti. Hal itu pada akhirnya banyak siswa kurang tertarik dan tidak 

bersemangat mengikuti pelajaran Matematika yang menyebabkan hasil 

belajar siswa rendah.  

   Hasil belajar menurut Nana Sudjana (2005: 20) adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setalah menerima 

pengalaman belajarnya. Oleh karena itu hasil belajar dapat dijadikan tolok 

ukur keberhasilan dari suatu proses pembelajaran. Salah satu komponen 

yang mempengaruhi keberhasilan suatu proses pembelajaran adalah model 

pembelajaran yang digunakan.  

   Model pembelajaran merupakan suatu cara penyampaian materi 

pembelajaran yang  digunakan sebagai pedoman guru dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar yang dirancang sedemikian rupa sehingga 

mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pembelajaran 

Matematika merupakan suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh 

guru dengan tujuan mengembangkan kreativitas berpikir siswa untuk dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan 

kemmapuan mengkontruksi pengetahuan baru sebagai upaya 

meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi Matematika (Ahmad 

Susanto, 2013: 186). Alasan inilah yang membuat peran guru sebagai 

pelaksana kegiatan pembelajaran sangat diperlukan untuk menciptakan 

pembelajaran yang menarik dan aktif melibatkan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan siswa 

sehingga dirinya dapat mengembangkan kompetensinya untuk dapat 

memahami dan menerima materi Matematika yang merupakan 

pengetahauan yang abstrak itu menjadi sesuatu yang dapat diterima 

dengan mudah dan menyenangkan.  

   Salah satu cara yang tepat agar guru dapat menciptakan proses 

pembelajaran agar materi yang disampaikan guru dapat diterima siswa 

secara optimal salah satunya guru dapat memilih model yang tepat sesuai. 

Dengan pemilihan model yang tepat yang disesuaikan dengan karakteristik 
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Matematika sehingga siswa dapat menerima materi yang disampaikan oleh 

guru dengan baik dan berpengaruh terhadap hasil belajar.    

   Terdapat bebrapa model untuk pembelajaran Matematika menurut 

Muhsetyo, Djamus Widagno, Yumiati dan Haholongan (2012: 1.2) agar 

pembelajaran dapat menarik perhatian siswa sehingga siswa ikut terlibat 

aktif di dalam proses pembelajaran di antaranya adalah: Contextual 

Learning, Cooperative Learning, Realistic Matematic Education (RME), 

Problem Solving, Mathematical Investigation, Guide Discovery, Open-

anded (multipe solutions, multipe metod of solution), Manipulative 

Material, Concept Map, Quantum teaching/learning, Writing in 

Mathematic. 

   Salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 

siswa SD yang suka berkelompok adalah model pembelajaran kooperatif 

atau Cooperatif learning. Sesuai dengan namanya kooperatif yang artinya 

kerja sama, model ini dapat membantu meningkatkan interaksi dan 

berpikir kritis siswa dalam proses pembelajaran secara berkelompok. 

Menurut Nurulhayati (dalam Rusman, 2013: 203) pembelajaran kooperatif 

adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam 

kelompok kecil untuk saling berinteraksi.    

   Penelitian tentang keberhasilan kooperatif antara lain oleh J.Johson 

& Johson (dalam Fathurrohman, 2015: 46) yang menerangkan bahwa 

belajar kooperatif akan mendorong siswa belajar lebih banyak materi 

pembelajaran, merasa lebih nyaman dan bersemangat untuk belajar, 

mencapai hasil belajar yang tinggi, memiliki kemampuan yang baik untuk 

berpikir secara kritis, memiliki sikap positif terhadap objek studi, 

menunjukan kemampuan yang lebih baik dalam aktivitas kerjasama, 

memiliki aspek psikologis yang lebih sehat dan mampu menerima 

perbedaan yang ada di antara teman satu kelompok. Dengan menggunakan 

model Cooperatif learning siswa lebih nyaman mengikuti pembelajaran  

karena pembelajaran dibuat secara berkelompok, meningkatkan interaksi 

siswa didalam proses pembelajaran, selain itu dapat meningkatkan 
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kemampuan yang lebih baik dalam kerjasama, memiliki kemampuan yang 

baik untuk berpikir secara kritis karena terdapat pemecahan masalah 

bersama dalam kelompok.    

   Terdapat empat variasi rumpun model pembelajaran Cooperatif 

learning menurut Trianto (2009: 67) yang merupakan bagian dari 

kumpulan strategi guru dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif 

yaitu Student Teams Achievement Division (STAD), Tim Ahli JIGSAW, 

Investigasi Kelompok (Teams Games Tournament atau TGT) dan 

Pendekatan Struktural yang meliputi  Think Pair Share (TPS) dan 

Numbered Head Together (NHT).  

   Model pembelajaran kooperatif yang dapat memberikan 

kesempatan siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran adalah 

model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament atau TGT 

dan Numbered Head Together atau NHT. Model kooperatif tipe TGT dan 

NHT mempunyai persamaan yaitu siswa dibagi kedalam beberapa 

kelompok yang mengutamakan kerjasama sehingga memberikan 

kesempatan bagi anggota kelompok untuk saling bertukar pikiran. Dengan 

begitu, belajar dengan cara kelompok dapat meningkatkan keterlibatan 

siswa  dalam proses pembelajaran karena lebih mengutamakan kerjasama 

dalam kelompok, dan akan efektif digunakan karena dengan cara belajar 

kelompok di dalamnya dapat dilakukan kegiatan pemecahan masalah 

bersama, secara tidak langsung kemampuan berpikir kritis siswa dapat 

dilatih dan dapat memudahkan siswa untuk memecahkan masalah 

Matematika bersama karena kemampuan setiap siswa berbeda-beda maka 

dengan cara berkelompok siswa yang satu dengan siswa yang lain akan 

saling membantu dalam kesulitan. 

   Terdapat beberapa penelitian tentang penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT dan NHT dalam pembelajaran 

Matematika, diantaranya penelitian Rahmawan dan Pramukatoro (2013) 

melakukan penelitian tentang penggunaan model pembelajaran kooperatif 

tipe TGT dan NHT. Dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa hasil 
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belajar siswa menggunakan model pembelajaran tipe TGT dan NHT. 

keduanya terdapat peningkatan yang signifikan. Ini karena adanya 

peningkatan rata-rata pada masing-masing kelas yatu pada kelas TGT 

peningkatan sebesar 41,62 dan pada kelas NHT peningkatannya sebesar 

40,95. Diperoleh nilai  rata-rata kelas eksperimen sebesar 82, dan pada 

kelas kontrol sebesar 78,5. Hipotesis H0 diterima bahwa tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil belajar siswa 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan rata-rata 

hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT. Maka  kedua model pembelajaran ini memiliki kategori baik.  

   Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasi penelitian yang 

dilakukan oleh Shoolihah (2012) yang melakukan penelitian tentang 

perbedaan menggunakan model pembelajaran TGT dibandingkan dengan 

kelas yang menggunakan metode pembelajaran NHT dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa. Hasil penelitian membuktikan bahwa kelas yang 

menggunakan model pembelajaran TGT hasil belajarnya lebih tinggi 

dibandingkan kelas yang menggunkan model pembelajaran NHT. Hasil uji 

Paired Sample T-test menunjukan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar 

sebelum dan sesudah pelaksanaan pembelajaran terdapat selisih nilai 

pretest dan posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol, terlihat bahwa 

kelas eksperimen mengalami peningkatan hasil belajar lebih tinggi (dari 

51,10 menjadi 76,87) selisih 25,77 dibandingkan kelas kontrol (dari 54,37 

menjadi 72,94) selisih 18,57. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar kelas eksperimen yang menggunakan metode pembelajaran 

TGT lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol yang menggunakan 

metode pembelajaran NHT. 

   Hasil penelitian diatas menunjukan bahwa model pembelajaran 

dengan menggunakan model kooperatif tipe TGT dan NHT dapat 

meningkatkan hasil belajar Matematika. Namun kemudian muncul keragu-

raguan terhadap model pembelajaran yang lebih unggul yang dapat 
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digunakan untuk pembelajaran Matematika. Untuk itu perlu dikaji lebih 

lanjut tentang model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan NHT. 

   Model pertama yang akan dikaji yaitu model kooperatif tipe TGT 

merupakan model pembelajaran yang membagi siswa kedalam beberapa 

kelompok heterogen yang melibatkan peran aktif siswa tanpa ada perbedan 

status dan melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dalam kelompok, 

serta pembelajaranya mengandung unsur permainan dan penguatan (Aris 

Shoimin, 2014: 203)  

   Model kedua yang akan dikaji yaitu model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT. Model pembelajaran yang membagi siswa kedalam 

beberapa kelompok heterogen yang terdiri dari 4-5 siswa. Tipe ini 

dikembangkan oleh Kangen (dalam Ibrahim, 2000: 28) dengan melibatkan 

para siswa dalam menelaah bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran 

dan mengecek ppemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. 

Dengan NHT, setiap siswa harus mengerti tentang hasil diskusi kelompok 

dengan bimbingan teman-teman satu kelompoknya, karena guru menunjuk 

satu anggota yang maju secara acak. Model kooperatif tipe NHT 

merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan pada 

struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa 

dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik (Trianto, 

2010: 82). Tipe ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan kerjasama 

mereka (Anita Lie, 2002: 59). Model pembelajaran dengan pemberian 

nomor untuk setiap anggota kelompoknya.  

   Berdasarkan uraian latar belakang dan keraguan penulis, timbul 

ketertarikan untuk melakukan penelitian tentang keampuhan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT dan NHT dengan judul “Perbedan hasil 

belajar Matematika siswa kelas 5 menggunakan model pembelajaran TGT 

dan NHT Gugus Abiyoso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang”.  
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1.2  Rumusan Masalah  

   Dalam penelitian ini masalah pokok yang hendak diungkapkan 

oleh peneliti yaitu “Apakah ada perbedaan hasil belajar Matematika yang 

signifikan pada siswa kelas 5 menggunakan model pembelajaran 

koopertaif tipe TGT dan NHT Gugus Abiyoso Kecamatan Kaliwungu 

Kabupaten Semarang?” 

1.3.  Tujuan Penelitian 

   Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk membuktikan apakah ada perbedaan hasil belajar Matematika 

kelas 5 yang signifikan pada siswa yang diajar dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan NHT Gugus Abiyoso 

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang. 

1.4.  Manfaat Penelitian  

1.4.1  Manfaat Toeritis  

  Diharapkan dengan adanya hasil dari penelitian ini dapat 

memberikan masukkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya yang berhubungan langsung dengan pembelajaran TGT dan 

NHT.  

1.4.2  Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Diharapkan dapat melibatkan siswa aktif dalam proses pembelajaran, 

meningkatkan siswa dalam menyelesaikan soal matematika, 

memberikan pengalaman pembelajaran TGT dan NHT sehingga dapat 

menghasilkan hasil belajar yang baik.  

b. Bagi Guru  

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan gambaran baik 

tentang model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan NHT untuk 

alternatif pemilihan model pembelajaran Matematika. 
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c. Bagi Peneliti  

Peneliti memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada dan 

pengalaman langsung menerapkan model pembelajaran TGT dan 

NHT pada pembelajaran matematika yang kelak dapat diterapkan saat 

telah terjun di lapangan. 


