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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan disiplin ilmu yang universal yang terus berkembang 

sejak dahulu, baik  secara  materi  maupun  kegunaannya dalam kehidupan sehari-

hari, sehingga ilmu matematika itu saling berkaitan dengan ilmu lainya. 

Matematika merupakan suatu perhitungan angka-angka yang tidak akan pernah 

lepas dari kehidupan manusia.  

Dasar ilmu matematika ini sangat penting untuk dipelajari, apalagi sejak 

usia dini. Kondisi otak pada anak usia dini sangat mudah untuk menyerap suatu 

ilmu yang baru, dan sangat susah untuk melupakannya. Menstimulasi otak  anak  

sejak  usia  dini  bisa  membantu  meningkatkan  kemampuannya  dalam 

menangkap dan menyerap pelajaran.  

Ruseffendi (dalam Heruman 2013:1) mengatakan bahwa 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.  

Adapun tugas seorang adalah mendidik peserta didik dari yang belum bisa 

menjadi bisa, yang belum tahu menjadi tahu dan yang belum mengerti menjadi 

mengerti. Dalam proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar), seorang guru harus 

memperhatikan banyak hal. Salah satunya yaitu penggunaan media dalam proses 

pembelajaran.  

Melalui penggunaan media pembelajaran yang tepat diharapkan mampu 

menciptakan suasana kelas yang kondusif sehingga peserta didik dapat memahami 

dan menguasai bahan ajar itu dengan mudah. Berkaitan dengan hal tersebut maka 

guru atau calon guru perlu memahami secara benar dan terampil dalam menerapkan 

berbagai macam media mengajar, serta terampil menerapkannya dalam pengajaran 

di kelas. Sehingga pembelajaran yang disampaikan dapat diterima peserta didik 

dengan optimal.  
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Menurut Gunawan (2007:154), dalam setiap proses belajar peranan guru 

sangat berpengaruh terhadap siswa. Peneliti melihat  masih banyak siswa yang pasif 

pada saat mengikuti pelajaran dikelas dan mereka mungkin malu atau takut 

bertanya kepada guru apabila ada yang kurang dimengerti oleh siswa itu sendiri. 

Keberanian siswa kelas 4 untuk berbicara  dan mengemukakan pendapatnya masih 

belum terlihat, karena guru tidak membiasakan siswa untuk berbicara. 

Siswa hanya cenderung mendengarkan dan hanya membaca dalam aktivitas 

belajarnya. Siswa tidak dibiasakan untuk belajar secara aktif. Padahal pendidikan 

itu berpusat kepada siswa, siswa sangat dituntut untuk aktif. Dalam masalah ini 

merujuk pada penggunaan metode atau model dalam kegiatan pembelajaran.  

Peneliti juga melihat kegiatan pembelajaran di kelas 4 SD Kristen 03 Eben 

Haezer Salatiga, guru masih menggunakan model ceramah dan tanya jawab. Guru 

belum menggunakan metode yang tepat untuk melibatkan siswa secara langsung, 

sehingga anak takut berbicara, berpendapat, dan terbiasa diam. 

Kegiatan dan aktivitas belajar yang rendah berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa. Berdasarkan wawancara yang sudah peneliti lakukan dengan guru 

kelas 4 SD Kristeten 03 Eben Haezer Salatiga, dapat diketahui bahwa model 

pembelajaran Numbered Head Together (NHT) sangat jarang sekali digunakan 

untuk mengajar matematika khususnya di kelas 4.  

Melihat ada bebarapa siswa kelas 4 yang belum  tuntas dalam mata pelajaran 

matematika. Oleh sebab itu peneliti ingin sekali menerapkan model pembelajaran 

NHT dan peneliti juga berharap adanya perubahan mengenai hasil belajar siswa 

khususnya pada mata pelajaran matematika yang dapat dilihat pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Hasil Belajar Matematika  

Siswa kelas 4 SD Kristen 03 Eben Haezer Salatiga 

 

Jumlah 

siswa 

 

Nilai 

tetinggi 

 

Nilai 

terendah 

 

Nilai rata-rata 

kelas 

Siswa yang  

tuntas 

Siswa yang tidak 

tuntas 

Jum- 

lah 

Presen- 

tase 

Jum- 

lah 

Presen- 

tase 

20 100 36 69 9 45% 11 55% 

        

Dari Tabel 1.1 dapat  dilihat  hasilnya  secara  jelas  pelaksanaan 

pembelajaran pada pra siklus. Dari jumlah 20 siswa ada 9 siswa atau sekitar 45% 
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siswa yang sudah tuntas (mencapai  KKM ≥ 65)  dan  ada  11  siswa  atau  sekitar  

55%  siswa  yang  tidak  tuntas (belum mencapai  KKM ≥ 65).   

Berdasarkan permasalahan di atas, sangat diperlukan sebuah model yang 

tepat untuk mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Matematika siswa. 

Salah satu model yang dapat dijadikan alternatif untuk memecahkan permasalahan di 

atas adalah model pmbelajaran NHT.  

Menurut Lie, Anita (2010:59) 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. Selain itu NHT juga mendorong  

siswa untuk meningkatkan semangat kerjasama mereka.  

Model ini dapat digunakan untuk semua mata pelajaran dan untuk semua 

tingkatan peserta didik. Oleh sebab itu penulis mencoba menerapkan model 

pembelajaran NHT supaya hasil belajar siswa bisa meningkat.  

Pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk 

meningkatkan penguasaan akademik. Model pembelajaran NHT telah digunakan 

oleh beberapa peneliti sebelumnya dan terbukti penggunaan model pembelajaran 

NHT dapat meningkatkan hasil belajar.  

Suhatmi (2013) telah melakukan penelitian yang berjudul “Peningkatan hasil 

Belajar Matematika dengan Menggunakan Model Numbered Head Together Siswa 

Kelas 1 SDN Terteg Pati.” Suhatmi (2013) menyimpulkan bahwa penerapan model 

Numbered Head Together dapat meningkatkan hasil belajar Matematika tentang 

materi membilang loncat pada siswa kelas 1 SDN Terteg. 

Lebih lanjut penelitian yang telah dilakukan 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 

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. 
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Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Haris Cahyono Muhamad (2013) 

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.  

Berbagai temuan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa model 

pembelajaran NHT dapat membantu guru dan siswa mencapai tujuan pembelajaran. 

Alasan inilah yang mendorong peneliti untuk memilih pembelajaran model 

pembelajaran NHT sebagai model pembelajaran yang hendak diujikan, melalui 

penelitian tindakan kelas (PTK).  

NHT merupakan model pembelajaran kooperatif. Meskipun memiliki banyak 

persamaan dengan model yang lain, namun model ini memberi penekanan pada 

penggunaan struktur tertentu yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi 

siswa.  

Secara teoritis dapat dikatakan bahwa penggunaan model pembelajaran NHT 

lebih baik dan efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses 

pembelajaran. Berdasarkan pada latar belakang masalah ini, maka peneliti 

bermaksud mengadakan penelitian mengenai “Peningkatan Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas 4 SD Kristen 03 Eben Haezer Salatiga Dengan Menggunakan Model 

pembelejaran Numbered Head Together”.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan siswa di SD 

Kristen 03 Eben Haezer Salatiga ini, saya sudah mengetahui bahwa siswa kelas 4 di 

SD Kristen 03 Eben Haezer Salatiga ini kurang senang pada mata pelajaran 

Matematika. Itu semua terjadi karena model dan metode pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru kelasnya masih belum tepat. 

Melihat situasi yang seperti itu peneliti ingin sekali menerapkan model 

pembelajaran NHT pada siswa kelas 4 SD Kristen 03 Eben Haezer Salatiga agar 
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siswa dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik dan juga agar siswa 

tidak merasa bosan lagi dengan pelajaran matematika.  

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah 

dalam pertanyaan, “Apakah dengan menggunakan model pembelajaran Numbered 

Head Together dapat meningkatkan hasil belajar matematika materi kubus dan balok 

siswa kelas 4 SD kristen 03 Eben Haezer Salatiga semester II tahun ajaran 

2015/2016?”. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan meningkatkan hasil belajar matematika materi 

kubus dan balok dengan menggunakan model pembelajaran Numbered Head 

Together pada siswa kelas 4 SD kristen 03 Eben Haezer Salatiga semester II tahun 

ajaran 2015/2016. 

1.5 Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. Adapun manfaat tersebut yaitu: 

1.5.1 Manfaat teoritis 

Sanjaya (2008:249) manfaat dari model pembelajaran Numbered head 

Together (NHT) yaitu; (1) dapat meningkatkan prestasi akademik (2) siswa tidak 

terlalu menggantungkan pada guru, akan tetapi dapat menambah kepercayaan 

kemampuan berpikir sendiri.  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan 

penelitian pendidikan di Indonesia, khususnya pada bidang penelitian tindakan kelas. 

Penelitian ini juga diharapkan Menambah  khasanah  ilmu  pendidikan  dan  

kepustakaan  tentang  model  pembelajaran, khususnya  model  pembelajaran  NHT  

(Numbered  Head  Together)  pada  mata  pelajaran matematika. 

1.5.2 Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini akan bermanfaat bagi guru, siswa dan sekolah.  

a. Bagi siswa, dapat meningkatkan rasa percaya diri, membangun 

keterampilan, pengetahuan, pengalaman dalam praktek kehidupan sehari-hari.
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b. memupuk persahabatan antar siswa dalam bekerjasama, memperoleh 

pegetahuan yang lebih bermakna. 

c. Bagi guru, penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan guru dalam 

mengajarkan matematika kepada siswa kelas 4. Meningkatkan kemampuan guru 

dalam menentukan metode yang tepat untuk menyajikan suatu pokok bahasan 

dalam matematika. 

d. Bagi sekolah atau penyelenggara pendidikan, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan sebagai masukan untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika dengan menggunakan model pembelajaran numbered head together.  


