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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan disiplin ilmu yang universal yang terus berkembang sejak 
dahulu. Matematika sebagai salah satu ilmu dasar mempunyai peran penting dalam 
berbagai disiplin ilmu serta untuk memajukan daya pikir manusia. Dewasa ini 
matematika telah berkembang amat pesat 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. 
Karena, pada saat itu kondisi otak pada anak-anak sangat mudah untuk menyerap suatu 
ilmu yang baru, dan sangat susah untuk melupakannya. Sehingga dengan menstimulasi 
otak anak sejak usia dini bisa membantu meningkatkan kemampuannya dalam 
menangkap dan menyerap pelajaran. Jika dasar-dasar ilmu matematika seseorang anak 
itu sudah benar-benar mantap, maka nantinya kalau mereka sudah besar, dengan 
sendirinya mereka bisa sangat mudah mengikuti pelajaran matematika dengan cara 
mengembangkan dasar-dasar ilmu matematika ini. 

Dasar dari kehidupan seseorang, juga dilihat dari ilmu matematika yang telah 
diajarkan sejak SD. Karena pada umumnya dalam kehidupan ini, semua orang berinteraksi 
dengan orang lain menggunakan bagian dari ilmu matematika itu sendiri, contoh yang 
sederhana saja jika ditanya berapa usia kamu?, Kelas berapa? Dan lain-lain. 

Selain itu, dengan menanamkan ilmu matematika pada anak sejak SD,mereka akan 
terbiasa mencintai ilmu tersebut. Kemudian mereka menjadi sadar bahwa tanpa adanya 
sebuah perhitungan matematika, maka sebuah rencana akan gagal. Begitupun rencana 
kehidupan ini. Ilmu matematika ini juga bisa jadi ukuran bagi seseorang untuk 
memperhitungkan dan mengasah ketelitian seseorang. Oleh karena itu, perlunya  

ditanamkanilmu tersebut sejak usia dini.
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Dengan diajarkan seseorang dasar ilmu matematika, maka secara tidak langsung 

telah melatih kemampuan seseorang itu untuk berpikir rasional, kritis, logis, analitis, dan 
sistematis. Berpikir Rasional diperlukan untuk menghadapi dan memecahkan 
permasalahan yang kita hadapi sehari-hari. Jadi matematika merupakan pokok landasan 
dalam kehidupan ini. Pola pikir ini mengakibatkan adanya perbedaan antara seorang anak 
yang telah diajarkan dasar-dasar ilmu matematika dibanding anak yang belum bahkan 
yang tidak diajarkan sama sekali. Sehingga tidak jarang seseorang melihat kejeniusan 
seorang anak itu berdasarkan kepintaran ilmu matematikanya. 

Melihat uraian diatas penulis menyadari bahwa begitu pentingnya pelajaran 
matematika bagi siswa. Namun pada kenyataannya masih ada sebagian besar siswa kelas 
ISD Negeri   Terteg yang mendapat nilai dibawah Kreteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada 
mata Pelajaran matematika khususnya pada  membilang loncat.Untuk  mata pelajaran 
matematika Kriteria Ketuntasan Minimalnya adalah 80.pernyataan tersebut dapat 
dibuktikan dengan melihat data nilai di bawah ini. 

Daftar nilai Kelas 1 SD N Terteg semester 1/2012-1013 

No Nama siswa Nilai Keterangan 

1 Siswa 1 90 Tuntas  

2 Siswa 2 80 Tuntas 

3 Siswa 3 80 Tuntas  

4 Siswa 4 80 Tuntas 

5 Siswa 5 30 Belum tuntas 

6 Siswa 6 40 Belum tuntas 

7 Siswa 7 20 Belum tuntas 

8 Siswa 8 50 Belum tuntas  

9 Siswa 9 40 Belum tuntas 

10 Siswa 10 50 Belum tuntas 

11 Siswa 11 50 Belum tuntas 

12 Siswa 12 40 Belum tuntas 
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Dari 12 siswa yang tuntas hanya 4 siswa sedangkan yang lainnya belum tuntas, 

ini membuktikan bahwa penyerapan matematika masih kurang. 

Pernyataan tersebut bisa dibuktikan dengan melihat tabel di bawah ini.  

Tabel 1.1 

Analisis Ketuntasan Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas 1 SD N Terteg 

Semester 1/2013-2014 

Pra Siklus (KKM 80) 

No 
 

Ketuntasan  Frekwensi Persentase 

1 
 

Tuntas  4 33,3% 

2 
 

Tidak Tuntas 8 
 

66,7% 

 
 Rerata 50 

 

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa hanya 34%  siswa yang dapat melampaui KKM 
dan 66% siswa belum mampu memenuhi KKM. Kenyataan ini merupakan paradigma yang 
memprihatinkan karena tidak ada setengah dari siswa  kelas 1 yang mampu memenuhi 
KKM. Nilai rata-ratanya sangat rendah yaitu  52.Melihat kenyataan ini maka penulis 
mengangkat masalah ini untuk dijadikan Penelitian Tindak Kelas. 

Rendahnya hasil belajar matematika pada kompetensi dasar membilang banyak 
benda dengan indikator membilang loncat dimungkinkan ada beberapa faktor diantaranya 
siswa merasa kesulitan ketika menghadapi pelajaran matematika terutama membilang 
loncat. Siswa merasa bosan dengan model pembelajaran guru yang monoton dan 
mengutamakan metode ceramah. Disisi lain guru kurang tepat dalam menggunakan model 
pembelajaran selain itu media yang digunakan kurang menarik. 
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Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil belajar matematika siswa kelas ISD 

Negeri Terteg kompetensi dasar membilang banyak benda dengan indikator membilang 
loncat dapat meningkat. Guru juga mampu memperbaiki proses pembelajaran dengan 
menggunakan model pembelajaran yang tepat menggunakan media yang menarik minat 
siswa sehingga tercapai suasana belajar yang menyenangkan. 

Ketidak berhasilan siswa kelas 1 SD Terteg dalam mencapai hasil belajar yang 
sesuai dengan Kreteria Ketuntasan Minimal mendorong peneliti untuk melakukan tindakan 
agar masalah tersebut dapat teratasi. Salah satu cara yang ditempuh oleh peneliti adalah 
melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran NHT (Numbered Head Together) 
pada mata pelajaran matematika pokok bahasan membilang loncat. Dipilihnya model 
pembelajaran ini diduga sesuai untuk membelajarkan materi pembilang loncat di kelas I 
SD N Terteg mengingat dalam model pembelajaran Numbered Head Together kita dapat 
menempelkan angka-angka di kepala sehingga kaitannya dengan kompetensi dasar yang 
diambil sangat cocok. 

 
1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

No Masalah Penyebab Masalah Kondisi yang 
diharapkan 

1 Nilai matematika anak kelas I 
SD N Terteg rata-rata masih di 
bawah KKM (khususnya 
membilang loncat) 

Cara penyampaian 
yang monoton 

Nilai anak-anak di atas 
KKM 

2 Perhatian anak terhadap guru 
kurang 

Cara penyampaian 
guru kurang menarik 
atau membosankan 

Anak mau 
memperhatikan guru 
dan merasa senang 

3 Siswa tidak sepenuhnya aktif 
dalam proses pembelajaran 

Guru masih 
mendominasi 
pembelajaran 

Siswa aktif dalam 
proses pembelajaran 

4 Pemahaman siswa tentang 
materi yang disampaikan kurang 

Penyampaian guru 
tergesa-gesa 

Siswa paham pada 
materi yang 
disampaikan oleh guru 
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1.3. Cara Pemecahan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah ada beberapa kekurangan dalam proses 
pembelajaran yang dilaksanakan, dan berdasarkan hasil diskusi dengan teman sejawat 
maka terungkap beberapa kekurangan yang yang menyebabkan rendahnya penguasaan 
siswa terhadap pokok bahasan  Membilang Loncat, siswa di kelas I semester I SD Negeri 
Terteg,Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati tahun pelajaran 2013 / 2014 adalah : 

1) Melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran Numbered Head Together 
pada mata pelajaran matematika pokok bahasan membilang loncat. 

2) Cara penyampaian pelajaran tidak monoton  
3) Guru tidak mendominasi pembelajaran dan memberi kesempatan agar siswa lebih 

 aktif dalam pembelajaran. 
4) Penjelasan guru agar tidak tergesa-gesa. 

 
1.4.Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil Identifikasi masalah yang diuraikanbahwa kesalahan ada pada 
guru dan siswa serta model pembelajarannya,maka dapat dirumuskan sebagai 
pemecahan masalah sebagai berikut: Apakah dengan menggunakan model pembelajaran                
NHT (Numbered Head Together) dapat meningkatkan hasil belajar matematila pokok 
bahasan membilang loncat  siswa kelas 1 SD NegeriTerteg semester 1 tahun 2013/2014? 
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1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.5.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ada adapun tujuan penelitian ini adalah: 
untuk meningkatkan hasil belajar matematika pokok bahasan membilang loncat dengan 
menerapkan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) pada  siswa kelas 1 
SD N Terteg semester 1 tahun 2013/2014. 
1.5.2. Manfaat Penelitian 

1) Manfaat teoristik 

Menambah khasanah ilmu pendidikan dan kepustakaan tentang model pembelajaran, 
khususnya model pembelajaran NHT (Numbered Head Together) pada mata pelajaran 
matematika. 

2) Manfaat Praktis 
a. Bagi siswa 

1. Meningkatkan hasil belajar siswa 
2. Siswa terlibat aktif dalam proses pmbelajaran 
3. Siswa memperoleh pengalaman baru dan menarik dari model pembelajaran 

Numbered Head Together 

b. Bagi Guru 
Meningkatnya kinerja guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. 
1. Mendapatkan tambahan koleksi karya baru 
2. Dapat mempraktekkan secara langsung model pembelajaran Numbered Head 

Together. 

c. Bagi Sekolah 
1. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi kepala sekolah untuk supervisi guru 

lain 
2. Dapat dijadikan acuan untuk memotivasi guru lain supaya menerapkan model 

pembelajaranNumbered Head Together. 




