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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1 Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Ruseffendi (dalam Heruman 2013:1) mengatakan matematika adalah 

bahasa simbol; ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif; 

ilmu tentang pola keteraturan, dan struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur 

yang tidak didefinisikan, ke unsur yang didefinisikan, ke aksioma atau postulat, 

dan akhirnya ke dalil.  

Mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik 

mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan 

bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki 

kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi.  

Pembelajaran matematika di SD merupakan pembelajaran yang menarik 

untuk anak-anak. Namun matematika juga merupakan pembelajaran yang 

membuat anak-anak akan merasa bosan dan kesulitan jika guru mengajarkannya 

dengan cara ceramah.  

Pada umumnya siswa SD akan senang belajar matematika jika 

pembelajaran yang dilakukan dengan cara berkerja sama untuk menyelesaikan 

masalah yang ada dalam materi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Melihat 

situasi yang seperti inilah penulis mencoba menerapkan model pembelajaran 

Numbered Head Together supaya bisa meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika.  

Mengingat pentingnya belajar matematika untuk siswa di Sekolah Dasar, 

perlu diketahui bagaimana cara mengelola kegiatan belajar-mengajar di Sekolah 

Dasar. Sehingga pelajaran matematika bisa dicerna dengan baik oleh siswa.  
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Selain itu, matematika juga harus bermanfaat dan relevan dengan 

kehidupan siswa. Pembelajaran matematika di jenjang pendidikan dasar harus 

ditekankan terutama pada penguasaan keterampilan dasar dari matematika itu 

sendiri.  

Adapun keterampilan yang ditonjolkan dari pembelajaran matematika ini 

siswa dapat melakukan operasi-opersai hitung dasar (penjumlahan, pengurangan, 

perkalian dan pembagian). Untuk itu dalam pembelajaran matematika terdapat 

dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) matematika sebagai alat untuk 

menyelesaikan masalah, dan (2) matematika merupakan sekumpulan keterampilan 

yang harus dipelajari.  

Berikut ini adalah pemaparan pembelajaran yang ditekankan pada konsep-

konsep matematika (Heruman, 2013: 2-3): 

1. Pemahaman konsep dasar (penanaman konsep), yaitu pembelajaran suatu 

konsep baru matematik, ketika siswa belum pernah mempelajari konsep 

tersebut. 

2. Pemahaman konsep, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep, 

yang bertujuan agar siswa lebih memahami suatu konsep matematika. 

3. Pembinaan keterampilan, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep 

dan pemahaman konsep.  

2.2. Model Pembelajaran Numbered  Head Together 

2.2.1 Hakekat Model Pembelajaran Numbered  Head Together 

Pembelajaran Numbered Head Together merupakan  strategi pembelajaran 

yang mengutamakan  adanya  kerjasama  antar  siswa  dalam  kelompok  untuk  

mencapai  tujuan pembelajaran. siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil 

dan diarahkan untuk mempelajari  materi  pelajaran  yang  telah  ditentukan.   

Numbered Head Together (NHT) pertama kali dikembangkan oleh 

Spenser Kagen (dalam Trianto 2009:82) untuk melibatkan lebih banyak siswa 

dalam menelaah materi yang tercakup dalam sautu pelajaran dan mengecek 

pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut.  Pembelajaran kooperatif tipe 

NHT merupakan salah satu tipe  pembelajaran kooperatif yang menekankan pada 
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struktur khusus yang dirancang  untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan 

memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik.  

Selain itu Lie, Anita (2010:59) mengatakan bahwa pengertian Numbered 

Head Together (NHT) atau kepala bernomor adalah suatu tipe dari pengajaran 

cooperatif, pendekatan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling 

membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. 

Tujuan dibentuknya kelompok kooperatif adalah untuk memberikan 

kesempatan kepada siswa agar dapat terlibat secara aktif dalam proses  berpikir 

dan  dalam  kegiatan-kegiatan  belajar. Dalam  hal ini sebagian besar  aktivitas  

pembelajaran  berpusat  pada  siswa,  yakni  mempelajari  materi  pelajaran serta 

berdiskusi untuk memecahkan masalah 

2.2.2 Langkah-langkah Pembelajaran pada Model Pembelajaran Numbered  

Head Together 

Langkah-langkah model pembelajaran NHT menurut Spencer Kagen 

dalam Saminanto (2010:35-36): 

1) Siswa dibagi dalam beberapa kelompok, setiap kelompok mendapat nomor. 

2) Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. 

3) Kelompok mendidikusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap anggota 

kelompok dapat mengerjakan/mengetahui jawabannya. 

4) Guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang dipanggil 

melaporkan hasil kerjasama mereka. 

5) Tanggapan dari teman yang lain, kemudian guru menujuk nomor yang lain. 

6) Kesimpulan. 

2.2.3 Manfaat Model Pembelajaran Numbered  Head Together 

Ada beberapa manfaat pada model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Head Together (NHT) terhadap siswa yang hasil belajar rendah yang 

dikemukakan oleh  Lundgren (dalam Ibrahim, 2000: 18), yaitu : 

1.  Rasa harga diri menjadi lebih tinggi. 

2.  Memperbaiki kehadiran. 

3.  Penerimaan terhadap individu menjadi lebih besar. 

4.  Perilaku mengganggu menjadi lebih kecil. 
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5.  Konflik antara pribadi berkurang. 

6.  Pemahaman yang lebih mendalam. 

7.  Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi. 

8.  Hasil belajar lebih tinggi. 

2.2.4 Tujuan Model Pembelajaran Numbered  Head Together 

Ibrahim (2000) mengemukakan ada tiga tujuan yang hendak dicapai dalam 

pembelajaran kooperatif dengan tipe Numbered Heads Together (NHT) yaitu: 

Hasil belajar akademik struktural bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa 

dalam tugas-tugas akademik, pengakuan adanya keragaman bertujuan agar siswa 

dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai latar belakang.  

2.2.5 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Numbered  Head 

Together 

Kelebihan Model Pembelajaran Numbered Head Together (Hamdani, 2011:90) 

a. Setiap siswa menjadi siap semua. 

b. Siswa dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh. 

c. Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai. 

Kelemahan Model Pembelajaran Numbered Head Together : 

a. kemungkinan nomor yang di pangil, akan dipangil lagi oleh guru. 

b. Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. 

2.3 Hakekat Hasil Belajar 

Menurut Mulyasa (2002), pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas 

apabila seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian peserta didik terlibat secara 

aktif, baik fisik, mental maupun sosial dalam proses pembelajaran, disamping 

menunujukan kegairahan belajar yang tinggi, semangat yang besar dan rasa 

percaya diri yang tinggi.  

Menurut Gagne, (dalam Ratna Wilis Dahar, 2011:118)  ada lima 

kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Ditinjau dari segi-segi yang diharapkan 

dari suatu pengajaran atau instruksi, kemampuan itu perlu dibedakan karena 

kemampuan itu memungkinkan berbagai macam penampilan manusia dan juga 

karena kondisi-kondisi untuk untuk memperoleh berbagai kemampuan itu 

berbeda.  
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Sebagai contoh misalnya, suatu pelajaran dalam dapat mempunyai tujuan 

umum untuk memperoleh hasil-hasil belajar: (1) keterampilan intelektual (2) 

srategi kognitif (3) sikap (4) informai verbal (5) keterampilan motorik. Dari  

pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  belajar  adalah  kemampuan 

keterampilan, sikap dan keterampilan yang diperoleh siswa setelah ia menerima 

perlakuan yang diberikan oleh guru sehingga dapat  mengkonstruksikan  

pengetahuan  itu  dalam kehidupan  sehari-hari.  

2.4 Penelitian yang Relevan 

Penelitian tindakan kelas ini juga merujuk kepada penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti-peneliti lain. Adapun penelitian yang dimaksud adalah 

penelitian yang sudah dilakukan oleh Sukeni (2013) yang berjudul 

“Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Numbered Head 

Together Siswa kelas V SDN Tondokerto Kecamatan Jakenan, kabupaten pati 

Semester 1/2013-2104.”  

Sukeni (2013) menyimpulkan bahwa melalui penerapan model Model 

Numbered Head Together dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran Matematika materi operasi hitung bilangan bulat pada siswa kelas V 

SDN Tondokerto, kecamatan Jakenan, kabupaten Pati. Hal ini dapat dilihat dari 

adanya peningkatan rata-rata hasil belajar dari kondisi awal (60,38%) meningkat 

hasil belajarnya pada siklus 1 (68,10%) kemudian diperbaiki lagi pada siklus II 

yang menujukan peningkatan hasil belajar yang cukup signitifikan (77,33%).  

Penelitian  lain  yang  relevan  adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  

Haris Cahyono Muhamad (2013). Penelitian yang berjudul “Peningkatan Hasil 

Belajar Matematika Kelas V menggunakan Model Pembelajaran Numbered Head 

Together dan Media Pembelajaran SDN Tukang 02 Kabupaten Semarang Tahun 

Pelajaran 2012/2013.”  

Haris Cahyono Muhamad (2013) menyimpulkan bahwa penggunaan 

model pembelajaran Numbered Head Together dan media pembelajaran dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V SDN Tukang 02 tahun 

pelajaran 2012-2013. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa. 

kondisi awal terdapat 12 siswa (60%) yang tuntas dan 8 siswa  (40%) yang tidak 
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tuntas. Pada siklus 1 terjadi peningkatan 19 siswa (95%) yang tuntas dan 1 siswa 

(5%) yang tidak tuntas. Pada siklus II ketuntasan siswa meningkat menjadi 20 

siswa (100%). 

Setelah melihat hasil dari penelitian-penelitian itulah peneliti berasumsi 

bahwa penerapan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) juga 

dapat digunakan sebagai peningkatkan hasil belajar. Dalam hal ini peningkatan 

hasil belajar matematika pada siswa kelas 4 SD Kristen 03 Eben Haezer Salatiga.  

2.5 Kerangka Pikir 

Kondisi  Awal  Sebelum  Tindakan,  perhatian  anak  terhadap  guru  

kurang,  siswa  tidak sepenuhnya  aktif  dalam  pembelajaran,  pemahaman  siswa  

tentang  materi  yang disampaikan  kurang.  Tindakan  penelitian  Pembelajaran  

dengan  model  Numbered  Head Together  (NHT). 

Kondisi akhir setelah tindakan,   siswa  mau  memperhatikan  guru  dan  

merasa senang.  Serta siswa  lebih aktif  dalam  proses  pembelajaran dan  siswa  

bisa paham  pada  materi  yang disampaikan oleh guru. 

Tujuan  pembelajaran  pada  prinsipnya  dapat  dicapai  secara  maksimal  

jika  guru memahami dengan baik komponen-komponen pembelajaran terutama 

penggunaan model pembelajaran  yang  tepat  dan  sesuai  dengan  karakteristik  

siswa.  Mata  pelajaran Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang 

abstrak, kurang disukai siswa dan terkesan menakutkan.  

Oleh karena itu, guru sebaiknya dapat menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan agar hasil belajar siswa meningkat. Pembalajaran yang baik adalah 

terlibatnya siswa selama proses belajar mengajar. Hal ini dapat dibangkitkan 

melalui model pembelajaran  Numbered Head Together  (NHT). 
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Adapun  Kerangka  Pikir  mengenai  penggunaan  model  pembelajaran  

Numbered Head  Together  (NHT)  pada  mata  pelajaran  Matematika  dapat  di  

tunjukkan  melalui  peta konsep sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka  Pikir  mengenai  penggunaan  model  pembelajaran Matematika 

 

2.6 Hipotesis Tindakan 

Penggunaan model pembelajaran Numbered Head Together diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas IV SD Kristen 03 

Eben Haezer Salatiga tahun pelajaran 2015/2016.  
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