
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan dalam proses belajar mengajar dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Yang pertama faktor internal yaitu yaitu faktor yang ada dalam diri siswa 

meliputi motivasi belajar yang tinggi dan bakat yang dimiliki siswa. Yang kedua 

ialah faktor eksternal yang meliputi guru, orang tua serta lingkungan masyarakat. 

Keberhasilan pengajaran juga tergantung pada keberhasilan murid dalam 

proses belajar mengajar, sedangkan keberhasilan murid tidak hanya tergantung 

pada sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum maupun metode. Guru juga 

merupakan salah satu faktor penting  dalam meningkatkan prestasi murid, salah 

satunya dalam penggunaan metode pembelajaran yang tepat pada setiap materi 

yang disajikan. Untuk mencapai keberhasilan itu sebagai seorang guru harus dapat 

merubah paradigma pendidikan yang ada dari pembelajaran yang berpusat pada 

guru diubah menjadi berpusat kepada siswa.  

Permasalahan dalam hal ini guru dituntut untuk mengejar target materi 

yang cukup banyak dan harus diselesaikan pada setiap semester. Jadi untuk 

mengejar target itu, banyak guru yang mengabaikan metode-metode pembelajaran 

yang ada,  guru hanya menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajaran, 

sehingga siswa terlihat bosan dan pasif, bahkan ada yang bermain sendiri pada 

saat proses pembelajaran berlangsung. Sepertihalnya pada siswa SDN Cebongan 

03 Salatiga. Padahal sekarang ini banyak metode pembelajaran yang 

menyenangkan yang dapat membuat siswa lebih aktif dalam mengikuti proses 

pembelajaran, akan tetapi dengan banyaknya metode pembelajaran yang ada, guru 

harus dapat memilih metode pembelajaran yang tepat. 

Pembelajaran matematika merupakan proses pemberian pengalaman belajar 

kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga 

peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari 

(Muhsetyo, 2007). Salah satu komponen yang menentukan ketercapaian 

kompetensi adalah penggunaan model pembelajaran matematika, yang sesuai 
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dengan keterlibatan aktif peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, seperti yang 

sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas ) 

tentang standar proses.  

Proses pembelajaran matematika yang sesuai dengan standar proses yaitu 

dalam kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.  

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa untuk mencapai tujuan pembelajaran 

matematika, diperlukan adanya interaksi yang aktif antara guru dengan peserta 

didik. Sehingga, strategi pembelajaran yang dilakukan bukan lagi berpusat pada 

guru (Teacher Centered) melainkan strategi pembelajaran yang juga melibatkan 

siswa aktif di dalamnya. Namun demikian, belum semua proses pembelajaran 

memenuhi standar tersebut. Salah satunya yang terjadi di SDN Cebongan 03 

Salatiga. 

Dalam kenyataannya, permasalahan pembelajaran matematika yang sering 

terjadi adalah hasil belajar matematika masih rendah. Seperti yang terjadi pada 

siswa kelas 5 SDN Cebongan 03 Salatiga mengenai hasil belajar siswa dalam 

proses belajar mengajar dikelas sangat rendah. Dari hasil observasi, menunjukkan 

bahwa permasalahan  pembelajaran terjadi karena siswa belajar hanya sebatas 

menerima pengetahuan sehingga penanaman konsep pelajaran matematika kurang 

efektif. Siswa merasa bosan, takut karena kemampuan berhitungnya masih 

kurang, sehingga siswa kurang memperhatikan apa yang diajarkan oleh gurunya. 

Mata pelajaran matematika dianggap sebagai pelajaran yang kurang 

menyenangkan, sebab selama ini pembelajaran matematika masih berbasis 

teacher centered (berpusat pada guru) dan sistem pembelajaran matematika yang 

cenderung monoton serta kurang bervariasi. Guru kurang mengaitkan 

pengetahuan siswa dengan dunia nyata dan kurang memberikan instruksi untuk 

melakukan kerja kelompok/grup diskusi secara optimal sehingga partisipasi, 

minat dan motivasi belajar siswa masih kurang. Selain itu, guru masih sedikit 

memberikan kesempatan untuk bekerja dan menemukan masalah sendiri sehingga 
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menjadikan siswa kurang mendapatkan pengetahuannya sendiri secara langsung. 

Siswa juga masih kurang diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menarik 

keingintahuan mereka. Guru masih sedikit menyediakan fasilitas pengadaan alat 

peraga sehingga kurang menimbulkan kesan bagi peserta didik terkait apa yang 

sudah mereka pelajari. Berikut ini adalah hasil belajar siswa kelas 5 SDN 

Cebongan 03 Salatiga: 

Tabel 1 

Nilai Ketuntasan Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas 5 SDN Cebongan 03 Salatiga Pra-siklus 

No. Ketuntasan Frekuensi Presentase 

1 BelumTuntas 13 61,9%  

2 Tuntas 8 38,1%  

 Jumlah 21 100% 

 

Hal ini didukung adanya hasil belajar siswa pada pembelajaran 

matematika dengan rata-rata kelas 61,90. Berdasarkan Tabel 1 menunjukan 61,9% 

(13 dari 21) siswa kelas 5 di SDN Cebongan 03 Salatiga memiliki pencapaian 

belajar kurang (belum tuntas) dan 38,1% (8 dari 21) sudah tuntas. Sehingga 

berdampak nilai ratarata UTS berada di bawah KKM (65).  

Berdasarkan permasalahan tersebut, salah satu model yang dapat dipakai 

dalam pembelajaran matematika adalah dengan menggunakan pembelajaran 

kooparatif tipe Numbered Heads Together (NHT). Menurut Agus Suprijono 

(2009: 32), pembelajaran kooperatif mengacu pada metode pembelajaran di mana 

siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling membantu dalam belajar. 

Jadi,model pembelajaran NHT menekankan pada kerjasama kelompok agar 

mereka dapat mengutarakan pikiran mereka dengan temannya. Dalam 

pembelajaran NHT menitikberatkan pada nomor yang dimiliki masing-masing 

siswa dalam kelompok. Setiap siswa tidak hanya bertanggung jawab pada 

kelompoknya, akan tetapi juga bertanggung jawab pada diri sendiri melalui nomor 

yang dimilikinya. Siswa dengan nomor tertentu yang sudah bekerja sama dengan 

kelompoknya sewaktu-waktu akan dipanggil oleh guru untuk mempresentasikan 

hasil diskusinya.  Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti akan melakukan 

penelitian tindakan kelas dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe 
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Numbered Heads Together (NHT) untuk meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa kelas SDN Cebongan 03 Salatiga semester II tahun Pelajaran 2014/2015. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

terdapat beberapa permasalahan, yaitu: 

1) Siswa merasa bosan karena pembelajaran matematika yang dilakukan oleh 

guru kurang efektif. 

2) Mata pelajaran matematika dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dan 

kurang menyenangkan. 

3) Pembelajaran yang dilakukan oleh guru cenderung monoton dan masih 

berpusat pada guru (teacher centered). 

4) Guru belum menggunakan metode-metode yang bervariatif. 

5) Penyediaan fasilitas dan alat peraga masih kurang. 

6) Nilai hasil belajar masih rendah karena belum mencapai nilai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditentukan yaitu 65. 

1.3 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan masalah-masalah yang muncul dalam pembelajaran 

matematika, penelitian ini akan dilakukan dengan menerapkan pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) untuk meningkatkan hasil 

belajar matematika pada siswa kelas 5 SDN Cebongan 03 Salatiga semester II 

tahun Pelajaran 2014/2015. Cara ini dipilih karena dianggap efektif dalam upaya 

memotivasi belajar siswa, siswa dapat dengan mudah memahami konsep 

permasalahan melalui kegiatan diskusi bersama anggota kelompok sehingga 

mampu meningkatkan hasil belajar matematika siswa 5 SDN Cebongan 03 

Salatiga semester II tahun ajaran 2014/2015. Dalam pembelajaran ini siswa akan 

lebih termotivasi lagi karena pembelajaran dilakukan dengan cara pemberian 

nomor kepada masing-masing siswa dalam kelompok. Siswa diminta untuk saling 

bekerjasama dan berpartisipasi untuk dapat memecahkan masalah yang diberikan 

oleh guru. Ketika melakukan diskusi kelompok, siswa tidak hanya bertanggung 

jawab pada kelompoknya, akan tetapi juga bertanggung jawab pada dirinya 

sendiri. Setelah melakukan diskusi kelompok, guru akan memanggil siswa dengan 
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nomor tertentu untuk melaporkan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Siswa 

yang bekerjasama dengan baik maka akan dapat menerima materi pelajaran 

dengan baik, sehingga hasil belajarnyapun akan meningkat. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi  masalah tersebut maka dapat dirumuskan  

masalah sebagai berikut: “Apakah melalui penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan hasil 

belajar Matematika pada siswa kelas 5 SDN Cebongan 03 Salatiga semester II 

tahun Pelajaran 2014/2015?”. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: untuk mengetahui model pembelajaran  kooperatif tipe Numbered 

Heads Together dapat meningkatkan hasil belajar kognitif mata pelajaran 

Matematika pada siswa kelas 5 SD N Cebongan 03 Salatiga semester II tahun 

Pelajaran 2014/2015. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Pada penelitian ini mempunyai dua manfaat teoritis. Penelitian ini secara 

umum dapat memberikan sumbangan pengalaman dalam pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa khususnya dalam mata pelajaran Matematika 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai tambahan atau 

pelengkap referensi bagi penelitian selanjutnya.  

1.6.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Siswa merasa tertarik dan mudah memahami materi pelajaran matematika 

melalui pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together  dalam 

pembelajaran.  
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b. Bagi Guru 

Guru mendapatkan wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang penerapan  

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together pada mata pelajaran 

Matematika. 

c. Bagi Sekolah 

Pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together meningkatkan 

kualitas pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran  matematika siswa kelas 

5 SD N Cebongan 03 Salatiga semester II tahun Pelajaran 2014/2015 nantinya 

akan ikut meningkat dan memberikan inovasi baru untuk sekolah dalam bidang 

akademik. 

 

 

 

 

 

 


