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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan sarana penting untuk meningkatkan kualitas

sumber daya manusia (SDM) dalam menjamin kelangsungan pembangunan suatu

bangsa. Peningkatan kualitas SDM jauh lebih penting untuk segera direalisasikan

terutama dalam menghadapi era persaingan global. Oleh karena itu, peningkatan

kualitas SDM sejak dini merupakan hal penting yang harus dipikirkan secara

sungguh-sungguh.1 Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan siswa

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa

yang akan datang. Pendidikan termasuk hal penting yang harus ditingkatkan untuk

turut menentukan keberhasilan suatu bangsa. Undang-undang Sistem Pendidikan

Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 menyatakan 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.2

Undang-undang di atas menjelaskan bahwa pendidikan dilaksanakan untuk

mengembangkan potensi siswa dengan mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran. Selain itu, pendidikan juga sebagai suatu upaya mencerdaskan

kehidupan bangsa diharapkan mampu memberikan peran dan andilnya dalam

1Hendri Marhadi, “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipenumbered Head
Together (Nht) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas Vd SDN 184 Pekanbaru,” Jurnal
Primary Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau 3, No. 2, Oktober (2014): h. 73.

2Depdiknas, Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional), h. 1.
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meningkatkan pembangunan. Oleh karena itu, pendidikan haruslah mampu

memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan tersebut. Untuk

mencapai tujuan tersebut, maka wujud nyata dari kebijakan Pemerintah dengan

menetapkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional sebagaimana Pasal 3 bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta
didik agar dapat menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.3

Pendidikan yang berkualitas tidak lepas dari peran seorang guru dalam

proses pembelajaran. Guru merupakan komponen yang paling penting perannya

dalam kegiatan pembelajaran yang mengendalikan suasana di kelas. Guru juga

dituntut mampu untuk menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif yaitu

pembelajaran yang aktif, efektif, kreatif dan inovatif. Oleh karena itu, sedini

mungkin guru haruslah mampu berperan sebagai pelaku dalam proses

pembelajaran dan juga sekaligus sebagai evaluator terhadap proses pembelajaran,

khususnya pada mata pelajaran matematika.

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang memiliki peran

penting dalam pendidikan. Hal ini dapat dilihat dengan ditetapkannya matematika

sebagai salah satu mata pelajaran pokok atau wajib dalam setiap Ujian Akhir

Nasional (UAN).4 Akan tetapi, banyak siswa di sekolah tak terkecuali di MI. Asy-

3Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran (Jakarta: Pernada media
grup, 2009), h. 123-124.

4Rahma Fitri, Helma dan Hendra Syarifuddin, “Penerapan Strategi The Firing Line Pada
Pembelajaran Matematika Siswa Kelas Xi Ips Sma Negeri 1 Batipuh,” Jurnal Pendidikan
Matematika 3, no. 1 (2014): h. 18.
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syafi’iyah Kendari, memandang matematika sebagai mata pelajaran yang paling

sulit dan menakutkan. Padahal matematika merupakan mata pelajaran yang

banyak berguna dalam kehidupan sehari-hari tidak ada orang yang terbebas

hubungannya dengan matematika. Ini berarti matematika merupakan sarana

berpikir logis untuk memecahkan masalah dengan sikap terbuka, kreatif dan

inovatif. Oleh karena itu matematika perlu diajarkan pada setiap jenjang

pendidikan disekolah. Mengingat begitu besarnya peran matematika maka perlu

adanya peningkatan mutu pembelajaran matematika.

Pembelajaran matematika merupakan proses dimana siswa secara aktif

mengkonstruksi pengetahuan matematika. Pengetahuan matematika akan lebih

baik jika siswa mampu mengkonstruksi melalui pengalaman yang telah mereka

miliki sebelumnya. Untuk itu, keterlibatan siswa secara aktif sangat penting dalam

kegiatan pembelajaran.5

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan guru wali kelas IV MI Asy-

syafi’iyah Kendari pada tanggal 07 Januari, diperoleh informasi bahwa dalam proses

pembelajaran yang diterapkan belum dapat mencapai tujuan pembelajaran secara

maksimal khususnya pada mata pelajaran matematika. Guru sebagai pendidik

umumnya lebih mengutamakan pencapaian target materi yang telah ditetapkan dan

ditentukan dalam kurikulum, kemudian ditambah lagi dengan waktu yang singkat dan

materi yang banyak. Hal tersebut yang membuat guru tidak menerapkan model

pembelajaran kooperatif. Kemudian pembelajaran yang diterapkan pun cenderung

pada “teacher center”, siswa duduk mendengarkan penjelasan dari guru kemudian

mengerjakan soal latihan, dan siswa tidak diberi kesempatan untuk bertanya. Metode

5Ibid., h. 18
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pembelajaran yang diterapkan guru sebenarnya sudah bervariasi diantaranya ceramah,

tanya jawab dan diskusi, namun yang lebih dominan digunakan adalah metode

ceramah. Akibatnya dalam kegiatan pembelajaran siswa merasa bosan, melakukan

kesibukan sendiri, ribut, siswa yang duduk di belakang ada yang tertidur, keluar

masuk dengan alasan pergi ke kamar mandi dan lain sebagainya. Permasalahan lain

yang dialami oleh guru dalam proses pembelajaran matematika di kelas IV MI Asy-

syafi’iyah adalah kesulitan untuk mengaktifkan seluruh siswa, karena jumlah siswa

yang terlalu banyak yaitu 43 orang. Sehingga menyebabkan banyak siswa yang tidak

tuntas, bahkan rata-rata hasil belajar siswa dibawah KKM. Sementara nilai KKM

mata pelajaran matematika di kelas IV MI Asy-syafi’iyah kendari adalah 65.6 Hal ini

dapat dilihat dari dokumentasi hasil belajar siswa yang diperoleh saat mereka

mengikuti ulangan akhir semester satu (UAS), dimana dari jumlah 43 siswa hanya

3 siswa atau hanya 6,98 % yang mencapai ketuntasan sebagaimana terlampir pada

halaman 76.

Rendahnya hasil belajar siswa dikarenakan aktivitas belajar siswa yang

masih terlihat pasif. Oleh karena itu, perlu adanya upaya perbaikan dalam proses

pembelajaran khususnya pembelajaran matematika. Sehingga akan berdampak

pada hasil belajar siswa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan

inovasi pembelajaran yaitu dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif

tipe Numbered Head Together.

Model pembelajaran koooperatif tipe Numbered Head Together (NHT)

adalah model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada tanggung jawab

6Wahidah, Guru Kelas IV MI. Asy-syafi’iyah Kendari, Wawancara oleh penulis di MI
Asy-syafi’iyah Kendari, 07 Januari 2017.
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secara individu dan kelompok untuk memahami materi yang dipelajari sehingga,

siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran yang berdampak pada

meningkatnya hasil belajar siswa.7 Menurut Hamdani “Numbered Head Together

merupakan suatu pembelajaran dengan cara setiap siswa diberi nomor dan dibuat

suatu kelompok, kemudian secara acak guru memanggil nomor dari siswa”.8

Sehingga melalui model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together

diharapkan siswa dapat aktif bekerja sama dalam kelompok kecil, berfikir kritis

dalam mendiskusikan jawaban dan memastikan tiap anggota kelompok dapat

mengerjakannya serta mengetahui jawabannya, mampu mengemukakan pendapat

dan saling membantu dalam menganalisis masalah bersama-sama, sehingga dapat

meningkatkan hasil belajar siswa.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian tindakan kelas dengan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered

Head Together (NHT) pada mata pelajaran Matematika. Semoga dengan

menerapkan model pembelajaraan kooperatif tipe NHT siswa lebih aktif, kreatif

dan senang belajar matematika sehingga mampu meningkatkan hasil belajar

matematika khususnya siswa kelas IV MI. Asy-syafi’iyah Kendari.

7Hendri Marhadi, “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head
Together (NHT) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas Vd SDN 184 Pekanbaru,”Jurnal
Primary Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Dan Ilmu
Pendidikan Universitas Riau 3, no. 2, (Oktober 2014): h. 4.

8Hamdani, Strategi Belajar Mengajar (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 89.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan identifikasi masalah

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perhatian siswa terhadap pelajaran kurang.

2. Kurangnya motivasi siswa dalam pembelajaran Matematika.

3. Pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan kurang.

4. Siswa terlalu pasif dalam proses pembelajaran Matematika.

5. Guru lebih banyak mendominasi kegiatan pembelajaran dan belum

melibatkan siswa belajar secara aktif dan berkelompok.

6. Guru belum menerapkan model pembelajaran kooperatif.

7. Siswa tidak fokus dalam pembelajaran Matematika.

8. Ruang belajar yang tidak kondusif dikarenakan siswa yang terlalu banyak

yakni 43 orang.

9. Rendahnya hasil belajar siswa tidak mencapai KKM yang telah ditetapkan

oleh Madrasah tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, diperoleh

rumuskan masalah “Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe

Numbered Head Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar pada mata

pelajaran matematika siswa kelas IV MI. Asy-Syafi’iyah Kendari?”
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D. Tujuan dan Manfaaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah

untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas IV MI asy-syafi’iyah

Kendari pada mata pelajaran matematika melalui penerapan model pembelajaran

Numbered Head Together (NHT).

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dibedakan atas manfaat teoritis dan praktis.

a. Manfaat teoritis

1. Masukan peneliti lain sebagai referensi, dimana hasil penelitian ini

diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang sedang

melakukan penelitian lain yang relevan.

2. Sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu

pengetahuan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Diharapkan melalui penelitian ini akan ikut memberikan sumbangan

ilmiah terhadap perkembangan tersebut, terutama dalam proses

pembelajaran agar lebih inovatif.

3. Penelitian ini merupakan informasi karya ilmiah bagi perkembangan

pendidikan di Indonesia, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan informasi karya ilmiah dalam memperbaiki dan

mengembangkan kualitas pendidikan atau pembelajaran khususnya yang

berkaitan dengan pembelajaran matematika.
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b. Manfaat praktis

1. Bagi siswa

a. Meningkatkan hasil belajar matematika siswa.

b. Meningkatkan semangat belajar dan kerjasama siswa melalui

pembelajaran kooperatif tipe NHT yang telah dilaksanakan.

2. Bagi guru

a. Guru memperoleh inovasi baru dalam memperbaiki proses

pembelajaran sehingga, menjadi pembelajaran yang lebih bermakna

dan mengaktifkan siswa.

b. Meningkatkan profesionalisme guru dalam mengajar melalui

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT secara tidak

langsung telah membantu guru dalam meningkatkan profesionalisme

karena guru telah mengembangkan pembelajaran yang inovatif.

3. Bagi sekolah

a. Adanya peningkatan sekolah dalam hal kualitas, baik dari segi guru

maupun siswanya.

b. Meningkatkan mutu proses pembelajaran dan prestasi belajar.

E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman maka penulis mengemukakan

defenisi operasional sebagai berikut:

1. Model pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together (NHT) adalah

model pembelajaran dimana siswa di kelompokkan menjadi 3-5 orang dalam

satu kelompok yang heterogen, dengan setiap kelompok memiliki nomor
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kepala yang berbeda-beda tiap anggotanya untuk menyelesaikan masalah atau

tugas-tugas dan saling membantu teman kelompok memahami bahan pelajaran

dalam rangka mencapai ketuntasan materi dan hasil belajar yang optimal.

2. Hasil belajar adalah suatu nilai yang diperoleh siswa setelah mengikuti suatu

proses pembelajaran dengan menggunakan tes maupun non tes.

3. Matematika adalah suatu ilmu tentang bilangan, himpunan dan ukuran yang

menggunakan cara bernalar deduktif tetapi juga tidak melupakan cara berfikir

induktif. Matematika merupakan ilmu yang mempelajari logika, bentuk,

susunan, besaran, konsep-konsep aljabar, geometri, kalkulasi penalaran logika

dan berhubungan dengan bilangan yang memiliki aturan-aturan yang ketat dan

berdiri sendiri tanpa bergantung pada bidang studi lain.

F. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan definisi operasional yang dikemukakan

di atas, maka peneliti dapat menuliskan hipotesis sebagai jawaban yang bersifat

sementara, adapun hipotesisnya yaitu “Penerapan Model Pembelajaran kooperatif

tipe Numbered Head Together (NHT) Dapat Meningkatkan Hasil belajar Siswa

kelas IV MI. Asy-syafi’iyah Kendari.”


