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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah  

Kemajuan suatu bangsa tergantung dari kualitas bangsanya. Negara maju saat ini 
adalah Negara yang warga negaranya memiliki standar kualitas yang tinggi, terutama dalam 
pendidikan, ilmu pengetahuan, dan dan tekhnologi. Dengan memiliki bekal pendidikan, 
pengetahuan dan tekhnologi, maka suatu bangsa akan dapat bertahan hidup dan bersaing 
dengan bangsa lain dalam situasi yang sulit. Maka dari itu, kemampuan di bidang 
pengetahuan dan tekhnologi sangat ditekankan bagi generasi muda bangsa Indonesia, untuk 
mempersiapkan generasi bangsa yang cakap pengetahuan dan tekhnologi, untuk membawa 
bangsa ini sejajar dengan bangsa lain. Hal itu seturut dengan tujuan nasional yang terdapat 
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke -4 
yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan Negara yang telah 
dirumuskan di dalam Pembukaan UUD 1945, maka dibutuhkan peran pendidikan.  

UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merumuskan bahwa 
pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara". Dari uraian-uraian 
tersebut menunjukkan bahwa negara kita ingin mewujudkan masyarakat yang cerdas melalui 
pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Pendidikan di Indonesia saat ini termuat dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP). Dalam kurikulum KTSP, salah satu program pengajarannya adalah Matematika. 
Matematika merupakan salah satu ilmu universal yang mendasari perkembangan tekhnologi 
modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir 
manusia. Manusia yang memiliki daya pikir yang tinggi akan dapat mengembangkan 
pengetahuannya untuk kehidupan mendatang memiliki banyak tantangan. Oleh karena itu, 
matematika perlu diberikan dan dilatihkan kepada anak-anak sejak dini.  
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Kenyataan yang ada saat ini adalah bahwa hasil belajar matematika siswa masih 

rendah di Indonesia. Siswa Indonesia berada pada posisi 34 dari 45 negara yang disurvei.  
Prestasi Indonesia jauh di bawah Negara-negara Asia lainnya. Dari kisaran rata-rata skor yang 
diperoleh oleh setiap Negara 400-625 dengan skor ideal 1.000, Nilai matematika Indonesia 
berada pada skor 411. Hal ini diungkapkan oleh hasil survei IMSTEP - JICA (Depelopment of 

Science And Mathematics for Primary and Second Education in Indonesia (IMSTEP) – Japan 

International Cooperation Agency (JICA).  
Selain hasil belajar, faktor lain yang menjadi kendala dalam pembelajaran matematika 

adalah minat belajar siswa. Siswa cenderung merasa takut apabila akan belajar matematika, 
siswa merasa bosan dengan angka-angka yang menakutkan, siswa menganggap mata 
pelajaran Matematika adalah mata pelajaran yang kurang menyenangkan atau kurang 
menarik. Hal ini diungkapkan oleh beberapa siswa kelas V SD Salatiga 12 ketika peneliti 
berkesempatan mengunjungi sekolah. Hal ini mungkin terkait dengan model pembelajaran 
yang diterapkan di kelas. Berdasarkan pengalaman empirik peneliti selama melaksanakan 
Program Pengalaman Lapangan (PPL) di  sebuah Sekolah Dasar negeri di kota Salatiga. Di 
sana, guru masih memberlakukan pembelajaran di kelas secara kontekstual dengan 
berceramah.  

Oleh sebab itu, peneliti ingin mencoba meneliti efektivitas pembelajaran matematika 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dibandingkan dengan efektivitas 
pembelajaran matematika menggunkan model pembelajaran yang masih konvensional 
terhadap minat dan hasil belajar matematika siswa kelas V Sekolah Dasar, serta 
membuktikannya dengan studi eksperimen. Efektivitas pembelajaran matematika dapat 
diusahakan dengan menggunakan suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa aktif, 
seperti model pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). Model 
pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan 
memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan temannya. Hal ini seturut 
dengan Stahl dalam Isjoni (2011:15) menyatakan bahwa pembelajaran Kooperatif dapat 
meningkatkan belajar siswa lebih baik dan meningkatkan sikap tolong-menolong dalam 
perilaku sosial.  
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Pembelajaran kooperatif dapat digunakan dalam membuat laporan penelitian pada 

mata pelajaran IPA dan IPS. Namun Juliati dalam Isjoni (2011:15) menyatakan bahwa 
pembelajaran kooperatif lebih tepat digunakan pada pembelajaran IPS. Terkait dengan itu, 
Suryadi dalam Isjoni (2011:15) menyimpulkan sebuah hasil penelitian bahwa salah satu model 
pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa adalah 
pembelajaran kooperatif.  

Pembelajaran matematika yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 
eksperimentasi pembelajaran matematika dengan melibatkan siswa aktif dalam pembelajaran 
melalui kerjasama dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 3-5 orang siswa untuk 
melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam pembelajaran. 
Dalam hal ini, siswa dalam kelompok harus dapat bekerjasama sehingga setiap anggota 
kelompok aktif menyumbangkan ide/gagasannya dalam menyelesaikan masalah yang 
dihadapinya dalam kelompok. Harapannya adalah agar setiap siswa dalam kelompok dapat 
mencapai ketuntasan belajar melalui pembelajaran dengan melibatkan lebih banyak siswa 
dalam menalaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran. Salah satu model pembelajaran 
yang tepat diterapkan untuk melibatkan siswa aktif dalam menelaah materi yang tercakup 
dalam suatu pembelajaran, salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT).  

Berdasarkan pertimbangan yang sudah dipaparkan tersebut, maka peneliti merasa 
perlu untuk melakukan penelitian eksperimen mengenai efektivitas pembelajaran matematika 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together(NHT) terhadap 
minat dan hasil belajar matematika siswa, dibandingkan pembelajaran konvensional dengan 
berceramah.  
1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi masalah 
penelitian ini sebagai berikut:  
1. Kurangnya minat dan kesadaran siswa untuk belajar matematika. Model pembelajaran 

yang diberlakukan dalam proses belajar mengajar di kelas mungkin memiliki hubungan 
yang erat dengan minat belajar  matematika siswa.  
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2. Hasil belajar matematika siswa masih rendah. Model pembelajaran yang diberlakukan 

dalam proses belajar mengajar di kelas mungkin memiliki hubungan yang erat dengan 
hasil belajar  matematika siswa.  

1.3 Pembatasan Masalah  
Supaya penelitian ini menjadi lebih terarah, maka permasalahan dalam penelitian ini 

dibatasi pada efektivitas pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT)  pada siswa kelas V SD Negeri Salatiga 12 
dibandingkan dengan efektivitas pembelajaran matematika menggunakan model 
pembelajaran konvensional dengan bereramah pada siswa kelas V SD Negeri Mangunsari 04. 

Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat 
perbedaan efektivitas pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran kooperatif 
tipe NHT dan efektivitas pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran 
konvensional dengan berceramah terhadap minat belajar dan hasil belajar matematika siswa. 
Dengan demikian, efektivitas suatu pembelajaran merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi derajat minat belajar dan hasil belajar siswa.  
1.4 Rumusan Masalah  

Dari uraian sebelumnya dalam latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan 
pembatasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai 
berikut:  
1. Apakah ada perbedaan antara efektivitas pembelajaran matematika menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dan efektivitas pembelajaran matematika 
menggunakan model pembelajaran konvensional terhadap minat belajar siswa? Apakah 
minat belajar matematika siswa yang diberikan pembelajaran dengan model kooperatif 
tipe Numbered Heads Together (NHT)  lebih positif daripada siswa yang diberikan  
pembelajaran konvensional dengan berceramah?  

2. Apakah ada perbedaan antara efektivitas pembelajaran matematika menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe NHT dan efektivitas pembelajaran matematika 
menggunakan model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar siswa? Apakah 
hasil belajar matematika siswa yang diberikan pembelajaran dengan model kooperatif tipe 
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Numbered Heads Together (NHT) lebih tinggi dari pada siswa yang diberikan 

pembelajaran konvensional dengan berceramah?  
1.5 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini secara umum adalah agar 
pelajaran matematika dapat efektif terhadap minat belajar dan hasil belajar matematika siswa 
dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). 

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk :  
1. Menguji apakah ada perbedaan antara efektivitas pembelajaran matematika 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan efektivitas pembelajaran 
matematika menggunakan model pembelajaran konvensional terhadap minat belajar 
siswa. 

2. Menguji apakah ada perbedaan antara efektivitas pembelajaran matematika 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan efektivitas pembelajaran 
matematika menggunakan model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar siswa 

1.6 Manfaat Penelitian  
Secara umum manfaat penelitian ini dapat dilihat dari 2 sisi yaitu:  

1. Dilihat dari segi teoritis:  
Hasil penelitian yang akan dilaksanakan, diharapkan memberi sumbangan 

pengetahuan dalam pengembangan ilmu pendidikan bagi semua pihak yang bersangkutan, 
khususnya dalam pengembangan pembelajaran matematika.  
2. Dilihat dari segi praktis 
a. Bagi siswa: 

Dapat menumbuhkan semangat belajar matematika dari kebermaknaan pembelajaran 
yang dilakukan dan meningkatkan minat dan daya tarik siswa terhadap pembelajaran 
matematika melalui pembelajaran matematika yang efektif. 
b. Bagi guru:  

Dapat memberi masukan kepada guru atau guru matematika tentang model 
pembelajaran yang efektif diterapkan dalam pembelajaran matematika. 
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c. Bagi sekolah :  

Dapat menjadi bahan kepustakaan tentang pelaksanaan pembelajaran yang efektif 
pada mata pelajaran matematika. Selain itu juga bermanfaat untuk peningkatan kualitas 
sekolah karena pengembangan pembelajaran baru menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) dalam membelajarkan siswa. Manfaatnya 
bagi sekolah sungguh nyata karena kualitas sekolah akan tercermin pada kemampuan 
sekolah tersebut dalam mengembangkan perangkat pendidikan, khususnya model-model 
pembelajaran yang memberdayakan siswa aktif dan partisipatif melakukan pembelajaran.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


