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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. KAJIAN TEORI 

2.1.1 Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 
Pembelajaran matematika di SD merupakan suatu permasalahan yang menarik. 

Adanya perbedaan karakteristik khususnya antara hakekat anak dan hakekat matematika. 
Anak usia SD sedang mengalami perkembangan dalam tingkat berfikirnya dikarenakan 
tahap berfikir mereka belum formal, tetapi para siswa SD di kelas rendah bukan tidak 
mungkin sebagian dari mereka berada pada tahapan pra konkret, sementara itu 
matematika adalah ilmu abstrak yang dikemukakan oleh Karso dkk, 1998 bahwa : 
Matematika adalah ilmu deduktif,aksiomatik, formal, hierarkis, abstrak, bahasa simbol yang 

padat arti dan semacamnya, sehingga para ahli matematika dapat mengembangkan 
sebuah sistem matematika (Karso dkk, 1998 : 1-4).Mengingat adanya perbedaan 
karakteristik itulah maka diperlukan adanya kemampuan khusus dari seorang guru untuk 
menjembatani antara dunia anak yang belum berfikir secara dekduktif untuk dapat 
mengerti dunia matematika yang bersifat deduktif.Menurut  Ruseffendi, (1989) dalam  
Sujarwo (2004: 12) Matematika adalah pelajaran yang tersusun secara berurutan yang 
berjenjang dari mudah ke rumit oleh karena itu pembelajaran matematika diberikan secara 
bertahap untuk mendapatkan pengertian, hubungan-hubungan, simbol-simbol dan 
menerapkan dalam konsep baru. 

Mengingat pentingnya matematika untuk siswa-siswa usia dini di SD, perlu dicari 
suatu cara mengelola proses belajar-mengajar di SD sehingga matematika dapat dicerna 
oleh siswa-siswa SD. Disamping itu, matematika juga harus bermanfaat dan relevan 
dengan kehidupannya, karena itu pembelajaran matematika di jenjang pendidikan dasar 
harus ditekankan pada penguasaan keterampilan dasar dari matematika itu sendiri. 
Keterampilan yang menonjol adalah keterampilan terhadap penguasaan operasi-operasi 
hitung dasar (penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian). 
Untuk itu dalam pembelajaran matematika terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, 
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yaitu: (1) matematika sebagai alat untuk menyelesaikan masalah, dan (2) matematika 

merupakan sekumpulan keterampilan yang harus dipelajari. Karena itu dua aspek 
matematika yang dikemukakan di atas, perlu mendapat perhatian yang proporsional 
(Syamsuddin, 2003: 11). Konsep yang sudah diterima dengan baik dalam benak siswa 
akan memudahkan pemahaman konsep-konsep berikutnya. Untuk itu dalam penyajian 
topik-topik baru hendaknya dimulai pada tahapan yang paling sederhana ketahapan yang 
lebih kompleks, dari yang konkret menuju ke yang abstrak, dari lingkungan dekat anak ke 
lingkungan yang lebih luas 

Mata pelajaran Matematika pada satuan pendidikan SD (Depdiknas, 2006) 
meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 
1. Bilangan 
2. Geometri dan pengukuran 
3. Pengolahan data. 

Guru dalam pembelajaran matematika, sudah sewajarnya harus mengetahui apa 
matematika itu, apa gunanya matematika, dan mengapa matematika diajarkan di sekolah. 
Dengan mengetahui hal tersebut guru dapat memilih metode pembelajaran dengan tepat. 

Ruseffendi dalam Subarinah (2006: 1) mengatakan bahwa matematika itu 

terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan, definisi-definisi, aksioma-
aksioma dan dalil-dalil yang dibuktikan kebenarannya, sehingga matematika disebut ilmu 
deduktif. Jhonson dan Rising dalam Ruseffendi (1988) dalam Subarinah (2006: 1) 
mengatakan bahwa: 

Matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pola pembuktian yang 
logis, matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan 
cermat, jelas, dan akurat, representatif serta lebih berupa bahasa simbol mengenai ide dari 
pada mengenai bunyi.Dengan demikian dapat dikatakan bahwa matematika merupakan 
ilmu pengetahuan yang mempelajari struktur yang abstrak dan hubungan yang ada di 
dalamnya. Ini berarti bahwa belajar matematika pada hakekatnya adalah belajar konsep, 
struktur konsep, dan mencari hubungan antar konsep dan strukturnya.  Ciri matematika 
yang deduktif aksiomatis ini harus diketahui oleh guru, sehingga mereka dapat 
membelajarkan matematika dengan tepat, mulai dari konsep-konsep sederhana sampai 
yang kompleks. 
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Berdasarkan uraian di atas matematika adalah ilmu abstrak yang tersusun 

secara berurutan dari mudah ke rumit. Maka dari itu matematika harus dipelajari sejak dini 
di mulai dari hal yang mudah.Setelah melakukan pembelajaran matematika dengan tepat 
diharapkan siswa dapat memiliki keterampilan-keterampilan sesuai dengan tujuan belajar 
matematika di Sekolah Dasar. Adapun tujuan tersebut adalah : 

1. Mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola pikir 
matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari berbagai ilmu 
pengetahuan. 

2. Mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan dalam 
kehidupan melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran logis, rasional, kritis, 
cermat, jujur dan efektif. 

3. Menambah dan mengembangkan keterampilan berhitung dengan bilangan 
sebagai alat dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Membentuk sikap logis, kritis, cermat, kreatif dan disiplin. 
5. Mengembangkan pengetahuan dasar matematika sebagai bekal untuk 

melanjutkan ke pendidikan menengah.  (Depdikbud, 1996). 

2.1.2 Model pembelajaran Numbered Head Together 
2.1.2.1 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. Para siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dan diarahkan untuk 
mempelajari materi pelajaran yang telah ditentukan. 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 aktifitas pembelajaran berpusat pada siswa, yakni mempelajari materi pelajaran 
serta berdiskusi untuk memecahkan masalah 

Pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi 
pola interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan  akademik. Tipe 
ini dikembangkan oleh Kagen  dalam Ibrahim (2000: 28) dengan melibatkan para siswa 
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dalam menelaah bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman 

mereka terhadap isi pelajaran tersebut. 
 

1.1.2.2 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Numbered Head Together 
Kelebihan Model Pembelajaran Numbered Head Together : 

1.  Setiap siswa menjadi siap semua. 
2. Kemungkinan nomor yang dipanggil, dipanggil lagi oleh guru. 
3. Dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh. 
4. Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai. 
Kelemahan Model Pembelajaran Numbered Head Together : 
 Tidak ada siswa yang mendominasi dalam kelompok. 
 Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. 

2.1.2.3 Manfaaat Model Pembelajaran Numbered Head Together 
Ada beberapa manfaat pada model pembelajaran kooperatif tipe 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. 
5. Konflik antara pribadi berkurang. 
6. Pemahaman yang lebih mendalam. 
7. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi. 
8. Hasil belajar lebih tinggi. 
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2.1.2.4 Tujuan Model Pembelajaran Numbered Head Together 
 
Ibrahim mengemukakan tiga tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran kooperatif dengan 
tipe NHT yaitu : 
1). Hasil belajar akademik stuktural, bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam 
tugas-tugas akademik. 

 
2). Pengakuan adanya keragaman, bertujuan agar siswa dapat menerima teman-

temannya yang mempunyai berbagai  latar  belakang. 
 
3). Pengembangan keterampilan social,bertujuan untuk mengembangkan keterampilan 
sosial siswa. 
 
 Keterampilan yang dimaksud antara lain berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai 

pendapat orang lain, mau menjelaskan ide atau pendapat, bekerja dalam kelompok dan 
sebagainya. 

 
2.1.2.5 Langkah-langkah pembelajaran pada Model Pembelajaran Numbered Head 

Together 

Langkah-langkah Model Pembelajaran Numbered Head Together yang 
dikemukakanoleh Ibrahim (2000: 29) menjadi enam langkah sebagai berikut : 

Langkah 1. Persiapan  
Dalam tahap ini guru mempersiapkan rancangan pelajaran dengan membuat 

Skenario Pembelajaran (SP), Lembar Kerja Siswa (LKS) yang sesuai dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe NHT. 
Langkah 2. Pembentukan kelompok 

Dalam pembentukan kelompok disesuaikan dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe NHT. Guru membagi para siswa menjadi beberapa kelompok yang 
beranggotakan 3-5 orang siswa. Guru memberi nomor kepada setiap siswa dalam 
kelompok dan nama kelompok yang berbeda. Kelompok yang dibentuk merupakan 
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percampuran yang ditinjau dari latar belakang sosial, ras, suku, jenis kelamin dan 

kemampuan belajar. Selain itu, dalam pembentukan kelompok digunakan nilai tes awal 
(pre-test) sebagai dasar dalam menentukan masing-masing kelompok. 
Langkah 3. Tiap kelompok harus memiliki buku paket atau buku panduan 

Dalam pembentukan kelompok, tiap kelompok harus memiliki buku paket atau 
buku panduan agar memudahkan siswa dalam menyelesaikan LKS atau masalah yang 
diberikan oleh guru. 
Langkah 4. Diskusi masalah 

Dalam kerja kelompok, guru membagikan LKS kepada setiap siswa sebagai 
bahan yang akan dipelajari. Dalam kerja kelompok setiap siswa berpikir bersama untuk 
menggambarkan dan meyakinkan bahwa tiap orang mengetahui jawaban dari pertanyaan 
yang telah ada dalam LKS atau pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Pertanyaan 
dapat bervariasi, dari yang bersifat spesifik sampai yang bersifat umum. 
Langkah 5. Memanggil nomor anggota atau pemberian jawaban 

Dalam tahap ini, guru menyebut satu nomor dan para siswa dari tiap kelompok 
dengan nomor yang sama mengangkat tangan dan menyiapkan jawaban kepada siswa di 
kelas. 

Langkah 6. Memberi kesimpulan 
Guru bersama siswa menyimpulkan jawaban akhir dari semua pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi yang disajikan. 
 
2.1.3 Hakikat HasilBelajar. 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 
menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2004 : 22). Sedangkan Kingsley membagi 
tiga macam hasil belajar mengajar : (1). Keterampilan dan kebiasaan, (2). Pengetahuan 
dan pengarahan, (3). Sikap dan cita-cita (Sudjana, 2004 :22). 
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                                      .                                                                                     
Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor dari dalam diri 
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siswa dan faktor dari luar diri siswa (Sudjana, 1989 : 39). Dari pendapat ini faktor yang 

dimaksud adalah faktor dalam diri siswa berupa kemampuan yang dimilikinya seperti yang 
dikemukakan oleh Clark (1981 : 21) menyatakan bahwa hasil belajar siswadisekolah 70 % 
dipengaruhi oleh  kemampuan siswa dan 30 % dipengaruhi oleh lingkungan. Demikian 
juga faktor dari luar diri siswa yakni lingkungan yang paling dominan berupa kualitas 
pembelajaran (Sudjana, 2002 : 39). 

"Belajar  adalah suatu perubahan perilaku, akibat interaksi dengan lingkungannya" 
(Ali Muhammad, 204 : 14). Perubahan perilaku dalam proses belajar terjadi akibat dari 
interaksi dengan lingkungan. Interaksi biasanya berlangsung secara sengaja. Dengan 
demikian belajar dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan dalam diri individu. 
Sebaliknya apabila tidak terjadi perubahan dalam diri individu maka belajar tidak dikatakan 
berhasil. 

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan kualitas pengajaran. 
Kualitas pengajaran yang dimaksud adalah profesional yang dimiliki oleh guru. Artinya 
kemampuan dasar guru baik di bidang kognitif (intelektual), bidang sikap (afektif) dan 
bidang perilaku (psikomotorik). 

Dari beberapa pendapat di atas, maka hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua 

faktor dari dalam individu siswa berupa kemampuan personal (internal) dan faktor dari luar 
diri siswa yakni lingkungan. Dengan demikian hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai 
atau diperoleh siswa berkat adanya usaha atau fikiran yang mana hal tersebut dinyatakan 
dalam bentuk penguasaan, pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam 
berbagai aspek kehidupan sehingga nampak pada diri indivdu penggunaan penilaian 
terhadap sikap, pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai aspek 
kehidupan sehingga nampak pada diri individu perubahan tingkah laku secara kuantitatif.  

 
2.2  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 Achmat Mujtahid (1911) dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 
Matematika melalui metode Numbered Head Together (NHT) materi keliling dan luas pada 
kelas 4 di SDN Krajan 01 Weru Sukoharjo Tahun Pelajaran 2010/2011. Hasil penelitian 
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yang dilakukan oleh Ahmat Mujtahid  adalah metode Numbered Head Togetrher (NHT) 

dapat mengoptimalkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika terutama 
tentang keliling dan luas pada siswa kelas 4 di SDN Krajan Weru Sukoharjo. Hal tersebut 
dibuktikan dengan adanya peningkatan yang cukup signifikan yaitu tingkat ketuntasan 
pada silkus II mencapai 83% pada hasil belajar matematika pada siswa kelas 4 SDN 
Krajan Weru Sukoharjo. 

Penelitian lain yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 
Abdul Kadir Jailani dengan judul Upaya Meningkatkan hasil Belajar Matematika melalui 
metode Numbered Head Together (NHT) pada siswa kelas 5 SDN 04 Alastuwo 
Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar tahun 2011/2012. Hasil penelitian 
tersebut adalah metode Numbered Head Together (NHT) terbukti dapatmeningkatkan hasil 
belajar siswa sehingga memenuhi Kreterie Ketuntasan Minimal mencapai 90%. 

Berpijak dari penelitian – penelitian itulah peneliti berasumsi bahwa penerapan 
model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) juga dapat digunakan sebagai 
upaya meningkatkan hasil belajar dalam hal ini peningkatan hasil belajar matematika pada 
siswa kelas I SDN Terteg. 
 

2.3  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,  anak mau memperhatikan guru dan merasa 
senang, siswa aktif dalam proses pembelajaran, siswa 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. 
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             Pembalajaran yang baik adalah terlibatnya siswa selama proses belajar mengajar. 

Hal ini dapat dibangkitkan melalui model pembelajaran Numbered Head Together (NHT), 

karena dalam pelaksanaannya, siswa dilatih untuk belajar mandiri melalui kerja kelompok, 
diskusi dari tugas yang diberikan. 
            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. Bagan Kerangka Berpikir 
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2.4  Hipotesis Tindakan 
Penggunaan model  pembelajaran Numbered Head Together diharapkan dapat 
meningkatkan hasil belajar matematika tentang membilang loncat pada siswa kelas 1 SD 
Negeri Terteg Kabupaten Pati pelajaran tahun 2013-2014.
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