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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 

        Pelejaran Matemtaika pada umumnya masih merupakah hal yang 

menakutkan oleh banyak siswa. Hal ini dapat terlihat langsung dari 

pencapain matematika yang  relative  tidak baik dibandingkan dengan 

mata pelajaran lain (Tambunan, 2006).  Model pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru sangat memperngaruhi proses belajar mengajar 

siswa (Zakaria,2007) 

        Proses pembelajaran untuk mencapai semua kompetensi 

matematika tersebut diupayakan menggunakan model pembelajaraan 

yang sesuai dengan karakteristik dan mata pelajaran melalui aktifitas 

eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Aktifitas tersebut dapat dilakukan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan  menantang. Sehingga 

memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaraan. (Departemen Pendidikan Nasional, 2007).   

   Model yang biasa digunakan guru dalam mengajarkan 

matematika yaitu model pembelajaraan konvensional. Model 

pembelajaraan bagus karena pembelajaraan yang ditawarkan adalah 

terpusat terhadap guru, Jadi semua siswa memusatkan perhatianya 

hanya kepada guru. Dalam mengajarkan suatu pokok bahasan 

(pembelajaran) tertentu harus dipilih model pembelajaran yang paling 

sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Ketepatan memilih model 

pembelajaran sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran. 

Oleh karena itu, bagi guru merupakan hal yang sangat penting 

mempelajari dan menambah wawasan tentang model pembelajaran 

yang telah diketahui. Guru  yang  menguasai beberapa model 

pembelajaran, maka akan merasakan adanya kemudahan di dalam 

pelaksanaan pembelajaran di kelas, sehingga tujuan pembelajaran 

dapat tercapai dan tuntas sesuai yang diharapkan. 
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Setelah melakukan observasi  peneliti menemukan solusi untuk 

membantu  siswa dalam  pembelajaran  matematika agar 

pembelajaraan sesuai dengan yang mereka harapkan.  Solusi yang 

ditawarkan oleh peneliti adalah dengan menggunakan  model 

pembelajaran  kooperative tipe NHT (Numbered Head Together).  

Tipe NHT (Numbered Head Together) adalah salah satu teknik dari 

model pembelajaran cooperatve learning. 

        Model Pembelajaran Kooperatif menjadi kan para siswa kan 

duduk bersama dalam  kelompok beranggotakan empat atau lima 

orang untuk menguasai materi pelajaran yang diberikan oleh guru 

(slavin,2008).  Menurut Michaels dalam Solihatin dan Raharjo (2005), 

Pembelajaran kooperatif  merupakan suatu model pembelajaran yang 

membantu siswa dalam  mengembangkan pemahaman dan sikapnya 

sesuai dengan kehidupan nyata di masyarakat, sehinggan dengan 

bekerja dalam  kelompok  akan meningkatkan  motivasi, produktivitas 

dan perolehan belajar. Teknik ini juga memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk saling membagiakan ide- ide dan 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat, Selain itu juga 

mendorong siswa meningkatkan semangat belajar mereka (Lie, 2004). 

 

1.2   Identifikasi Masalah 

  Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti dengan 

guru kelas V SD NEGERI LEREP II . Peneliti menemukan beberapa 

penyebab rendahnya hasil belajar mata pelajaran Matematika. 

Penyebab tersebut antara lain: 

 (1) Guru lebih sering melakukan pembelajaraan yang memusatkan 

semua perhatian siswa kepada guru 

 (2) Siswa lebih sering belajar secara individu sehingga kurang 

kerjasama antar siswa;  

(3) Penerapan model pembelajaran khususnya mata pelajaran 

Matematika  kurang bervariasi;   
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1.3   Pembatasan Masalah 

    Peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini dikarenakan 

keterbatasan waktu dan keterbatasan kemampuan peneliti. Peneliti 

membatasi permasalahan sebagai berikut: 

 (1) Populasi penelitian ini adalah siswa kelas V semester II di SD 

Negeri Lerep II;  

(2) Penelitian ini memfokuskan pada perbandingan antara penggunaan  

model pembelajaraan Cooperative tipe NHT (Number Head Together)  

dengan model pembelajaraan konvensional (Demonstrasi) untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaraan Matematika.  

 

1.4  Rumusan Masalah   

       Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu apakah ada 

perbedaan hasil belajar siswa pada  Mata pelajaran Matematika 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif  tipe NHT 

(Numbered Head Together) dengan model pembelajaraan 

konvensional (Demonstrasi) di SD Negeri Lerep II Tahun ajaran 

2014/2015 Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang ?. 

 

1.5  Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi 

a)  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dharapkan bisa menambah pengetahuan 

pendidikan sekolah dasar di bidang  Matematika terutama bagi para 

pendidik untuk lebih mengenal macam-macam model 

pembelajaraan kooperatif khususunya model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together) 

b) Manfaat Praktis 

1. Manfaat bagi siswa 
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Meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, 

kemampuan bekerja sama, bertanggung jawab dalam kelompok 

dan berkomunikasi serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

2. Manfaat Bagi guru 

Memberi dorongan kepada guru agar lebih kreatif dalam 

merencanakan, memilih model pembelajaran dan menerapkanya 

dalam pembelajaran agar dapat lebih efektif 

 


