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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada saat ini pendidikan adalah syarat mutlak untuk mengikuti 

perkembangan zaman guna menghasilkan sumber daya manusia berkualitas yang 

dapat memenuhi tuntutan dunia era moderen. Termuat dalam UU no. 20 tahun 

2003 pasal 1 tentang sistem pendikdikan nasional menetapkan bahawa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar siswa 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. Matematika merupakan salah satu ilmu yang 

mendasar untuk perkembangan kemajuan sains dan teknologi sebagai tuntuan 

global, sehingga matematika dipandang sebagai ilmu yang terstruktur dan terpadu. 

Pemahaman konsep matematika sangatlah penting karena untuk memahami 

konsep yang baru berkesinambungan dengan pemahaman konsep sebelumnya.  

Mempelajari matematika tidak hanya menghafal namun memahami untuk 

memecahkan masalah matematika itu sendiri. Dalam hal ini perlu adanya proses 

berpikir karena siswa tidak dapat secara langsung memahami hanya dengan panca 

indera, yang diperlukan siswa untuk mengkomunikasikannya dengan cara lisan 

atau tertulis. Dalam mempelajari matematika harus mempunyai sifat 

berkelanjutan, rajin latihan dan disiplin. Apabila sejak awal siswa sudah tidak 

menyenangi mata pelajaran matematika, maka siswa akan mengalami kesulitan 

pada materi pembelajaran selanjutnya. Meskipun demikian setiap orang harus 

mempelajari matematika guna memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Matematika adalah salah satu mata pelajaran utama yang ada di Sekolah 

Dasar, di samping mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS dan lain-lain, 

sehingga alokasi waktu yang diberikan untuk mata pelajaran matematika cukup 

lama. Hampir semua mata pelajaran di SD menggunakan perhitungan matematika, 

sehingga siswa perlu menguasai perhitungan matematika. Namun, matematika 
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adalah salah satu mata pelajaran utama yang ditakuti oleh sebagian besar siswa 

baik tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Mereka menganggap mata 

pelajaran matematika adalah mata pelajaran yang sangat sulit untuk dimengerti 

dibandingkan dengan mata pelajaran yang lainnya. Masalah ini yang menjadikan 

matematika sangat sulit tertanam di pikiran sebagian besar pelajar yang akan 

berdampak dalam pembelajaran matematika. 

Dari hasil observasi yang telah dilakukan pada kelas IV SDN Pedurungan 

Lor 02 Semarang, terungkap masalah yang ada dalam pembelajaran matematika. 

Sering kali selama proses pembelajaran berlangsung siswa cenderung lebih suka 

bermain atau bercerita dengan temannya, sehingga pada saat guru menjelaskan 

materi matematika mereka tidak memperhatikan apa yang telah disampaikan oleh 

guru. Masalah tersebut menyebabkan masih adanya sebagian hasil belajar siswa 

yang berada di bawah rata-rata. Oleh sebab itu, guru perlu melakukan perubahan 

dalam berbagai hal. Merubah cara pengajaran yang tadinya bersifat monoton 

berpusat pada guru (teacher oriented) diubah menggunakan cara pembelajaran 

berpusat pada peserta didik sehingga akan mencapai tujuan secara maksimal. 

Melalui pembelajaran berpusat pada siswa diharapkan siswa mendapatkan 

pengalaman selama pembelajaran sedang berlangsung. 

Berbagai macam model pembelajaran yang dapat menunjang kognitif 

peserta didik Numbered-Heads Together (NHT), Group Investigation, Example 

Non example, Picture and Picture, Think Pair Share, Make a Match, Pair Check, 

Jigsaw, Student Team Achievement Division (STAD), Role Playing. Menurut 

peneliti, model pembelajaran Numbered Heads Together lebih potensial untuk 

memecahkan permasalahan yang ada. Menurut Hosnan (2014: 252) pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang 

untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk 

meningkatkan penguasaaan akademik. Pada dasarnya model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT) adalah pembelajaran yang menekankan 

kerjasama dalam diskusi kelompok atau pembelajaran kooperatif untuk 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. 



3 
 

 
 

Penelitian tentang penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Head Together (NHT) telah dilakukan oleh peneliti lain. Berbagai 

penelitian tersebut telah membuktikan bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Sehingga peneliti memilih beberapa kajian hasil 

penelitian yang relevan sesuai penelitian yang penulis lakukan. 

Sugiarto Tri (2012) “Perbedaan Hasil Belajar Matematika Antara Siswa 

yang Diajar dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

(Numbered Heads Together) dan Model Pembelajaran Konvensional Kelas VIII 

di SMP Negeri 3 Salatiga Tahun Ajaran 2012/2013”. Hasil penelitian 

menunjukkan hasil belajar siswa yang diajar menggunakan NHT lebih baik 

dibanding dengan konvensional dengan rata-rata 79,39. 

Juwito (2012) “Upaya Peningkatan Prestasi Belajar Matematika Melalui 

Model Pembelajaran Kooperatif Number Heads Together (NHT) pada Siswa 

Kelas IV SD Madugowongjati 02 Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Tahun 

Pelajaran 2011/2012”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata dalam siklus 

I dan siklus II mengalami ketuntasan belajar 83%. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, bertolak dari akar penyebab 

masalah dan didasarkan kajian teori maka didapatkan alternatif pemecahan 

masalah yaitu dengan menggunakan model Numbered Head Together. Numbered 

Head Together adalah suatu model pembelajaran yang lebih mengedepankan 

kepada aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari 

berbagai sumber yang akhirnya dipresentasikan di depan kelas (Rahayu, 2006). 

Pembelajaran kooperatif tipe NHT juga dinilai lebih memudahkan siswa 

berinteraksi dengan teman-teman dalam kelas dibandingkan dengan model 

pembelajaran yang selama ini diterapkan oleh guru, sehingga mata pelajaran 

matematika yang dianggap sulit setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT, siswa tidak akan merasakan kesulitan karena mereka diberikan 

kesempatan untuk berbagi ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. 

Menurut Ahmad Zuhdi (2010: 65) model pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT) memiliki beberapa kelebihan, antara lain: (1) setiap siswa 
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menjadi siap semua, (2) dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh 

pembelajaran IPS tentang materi perkembangan teknologi dengan standar 

kompetensi, (3) siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai. 

Pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dapat dinilai 

sebagai model pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk berinteraksi 

sesama teman dalam kelas. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head 

Together (NHT) Terhadap Hasil Belajar Matematika Pada Siswa Kelas IV SDN 

Pedurungan Lor 02 Semarang Semester II Tahun Ajaran 2015/2016. 

1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan diteliti adalah: Apakah model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) berpengaruh terhadap hasil 

belajar matematika pada siswa kelas IV SDN Pedurungan Lor 02 Semarang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT) terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas IV SDN 

Pedurungan Lor 02 Semarang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat 

memudahkan dalam mengenal, mengingat, dan mengaplikasikan pembelajaran 

matematika secara berkelompok. Mengingat pentingnya mengenai model 

pembelajaran terhadap hasil belajar siswa, serta memperkaya penelitian yang 

sudah ada dengan pemanfaatan model Numbered Head Together (NHT). 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah 

Dengan adanya penelitian ini, memberikan masukan terhadap 

pergeseran praktik mengajar menggunakan pembelajaran konvensional 

menuju pembelajaran yang kontruktivis pada pembelajaran 

matematika. 

b. Bagi guru 

Membuka wawasan berfikir guru-guru dalam usaha meningkatkan 

kemampuan anak didik dalam penguasaan materi pelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

dalam kegiatan belajar mengajar di kelas untuk meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar siswa. 

c. Bagi siswa 

Diharapkan dapat mendorong siswa agar berperan aktif, bekerja sama, 

dan berfikir kritis dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan 

mata pelajaran matematika. 


