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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maju mundurnya suatu 

bangsa ditentukan oleh kreatifitas pendidikan bangsa itu sendiri. 

Kompleksnya masalah kehidupan menuntut sumber daya manusia handal dan 

mampu berkompetensi. Selain itu pendidikan merupakan wadah yang dapat 

dipandang sebagai pembentuk sumber daya manusia yang bermutu tinggi. 

Berhasil atau tidaknya suatu proses pendidikan sangat dipengaruhi oleh 

pembelajaran yang berlangsung.  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam 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 dan masyarakat bangsa dan negara.
1
 

 

Pendidikan yang berkualitas tidak lepas dari peran seorang guru dalam 

proses pembelajaran. Guru dituntut mampu menciptakan situasi pembelajaran 

yang kondusif yaitu pembelajaran yang aktif, efektif, kreatif, dan inovatif. 

Untuk menciptakan suasana tersebut tentunya tidak mudah, banyak faktor 

yang dapat menjadi penghambat, faktor tersebut bisa datang dari peserta didik 

yang cenderung pasif atau bahkan faktor dari guru sendiri yang kurang 
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inovatif, sehingga  dalam kegiatan pembelajaran cenderung monoton. Hal ini 

akan membuat peserta didik merasa bosan dalam belajar.
2
 

Proses pembelajaran terdiri atas sejumlah komponen atau unsur yang 

saling berkaitan dan saling berinteraksi satu sama lain. Proses pembelajaran 

merupakan kegiatan interaksi antara lain yaitu guru dan peserta didik pada 

saat proses pembelajaran berlangsung. Kegagalan guru dalam menyampaikan 

suatu pokok bahasan disebabkan saat proses belajar mengajar guru kurang 

membangkitkan perhatian dan aktivitas peserta didik dalam mengikuti 

pelajaran. Sedangkan keberhasilan guru dalam mengajar dipengaruhi oleh 

kemampuan dan ketepatan guru dalam menguasai materi, memilih dan 

menggunakan metode pembelajaran. Oleh karena itu suasana pembelajaran 

yang dikembangkan oleh guru memegang peranan penting untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan dan 

kegagalan belajar siswa. Maka yang diharapkan dari pendidikan tersebut, 

tidak hanya sekedar melahirkan manusia-manusia yang intelek, lebih dari itu 

pendidikan yang dijalankan sangat diharapkan melahirkan manusia yang 

berkarakter dan berbudi pekerti.
3
 

Dalam Al-Qur’an Surah Az-zumar ayat 13 telah dijelaskan : 

 اََخا ُف اِْن َعَصْيُت ربِّْي َعذَا َب يَْوٍم َعِظْيٍم  قُْل اِنِّيْ 
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Artinya: Katakanlah ! "Adakah sama orang-orang yang mengetahui 

dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang 

berakallah yang dapat menerima pelajaran. (Q.S Az-Zumar: 13) 

 

Makna ayat ini adalah membandingkan antara orang yang mengetahui 

dengan orang yang tidak mengetahui, tidaklah semua manusia (peserta didik) 

yang mampu menerima pelajaran khususnya pada saat guru memberi 

pelajaran, hanyalah siswa yang belajar sungguh-sungguh yang dapat 

menerima pelajaran. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan 

semua pihak dapat memperoleh informasi dengan melimpah, cepat dan 

mudah dari berbagai sumber dan tempat di dunia. Selain perkembangan yang 

pesat, perubahan juga terjadi dengan cepat. Karenanya diperlukan 

kemampuan untuk memperoleh, mengelola dan memanfaatkan informasi 

untuk bertahan pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif. 

Kemampuan ini membutuhkan pemikiran, antara lain berpikir sistematis, 

logis, kritis yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran matematika.
4
  

Matematika mempunyai potensi yang sangat besar dalam hal memacu 

terjadinya perkembangan secara cermat dan tepat maupun dalam 

mempersiapkan warga masyarakat yang mampu mengantisipasi 

perkembangan dengan cara berfikir dan bersikap yang tepat pula. Kegunaan 

matematika bukan hanya memberikan kemampuan dalam  perhitungan-

perhitungan  kuantitatif, tetapi juga dalam penataan cara berfikir, terutama 

dalam pembentukan kemampuan menganalisis, membuat sintesis, melakukan 

                                                           
4
 Anonim, Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Mata Pelajaran Matematika Sekolah 

Dasar Dan Madrasah Ibtidaiyah, (Jakarta : Departemen pendidikan Nasional, 2003), hal. 24 



4 
 

 
 

evaluasi hingga kemampuan memecahkan masalah. Banyak orang yang tidak 

menyukai matematika, termasuk anak-anak yang masih duduk di bangku SD. 

Mereka menganggap bahwa matematika sulit dipelajari serta gurunya 

kebanyakan tidak menyenangkan, membosankan, menakutkan, angker, dan 

sebagainya. Anggapan ini menyebabkan mereka semakin takut untuk belajar 

matematika. Sikap ini tentu saja mengakibatkan prestasi belajar matematika 

mereka menjadi rendah. Akibat lebih lanjut lagi mereka menjadi semakin 

tidak suka terhadap matematika. Karena takut dan tidak suka belajar 

matematika, maka hasil belajar matematika mereka menjadi semakin 

merosot. Hal inilah perlu mendapat perhatian khusus dari para guru serta 

calon guru SD untuk upaya agar dapat meningkatkan prestasi belajar 

matematika anak didik. Belajar akan efektif jika dilakukan dalam suasana 

yang menyenangkan.
5
  

Oleh karena itu, disinilah peran guru untuk memilih model 

pembelajaran yang tepat dalam menyelenggarakan pembelajaran matematika, 

terutama pembelajaran yang dapat menghapus bayangan buruk tersebut 

terhadap bidang studi matematika. Setiap guru mengharapkan agar setiap 

ilmu pengetahuan yang di ajarkan dapat di mengerti, sehingga keberhasilan 

guru saat mengajar tercapai dengan baik. Hal ini dapat di laksanakan dengan 
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memilih salah satu model pembelajaran yang tepat dalam rangka 

mengoptimalkan hasil belajar siswa.
6
 

Kenyataannya di sekolah banyak guru yang kurang mempunyai 

kemampuan dan kreatifitas dalam memilih, membuat dan menggunakan 

media serta motode pembelajaran saat proses belajar mengajar. Banyak guru 

yang masih menggunakan metode ceramah dalam meyampaikan materi 

dikelas dan penggunaan media pembelajaran yang belum optimal, sehingga 

siswa kurang bergairah dalam mengikuti pembelajaran, tidak terlihat antusias, 

bersikap acuh tak acuh, dan siswa belum aktif dalam proses pembelajaran. 

Sehingga aktivitas siswa yang dilakukan saat proses pembelajaran biasanya 

hanya mendengarkan guru. Dalam hal ini siswa yang mempunyai 

kemampuan dan daya kreativitas tidak terlihat, sebab guru cenderung 

mononton dalam menyampaikan materi pembelajaran. Komunikasi dan 

interaksi antara guru dan siswa, maupun siswa dan siswa belum terjalin 

selama proses pembelajaran, yang menjadikan rendahnya kreatifitas siswa 

sehingga menyebabkan hasil belajar siswa rendah.  

Ketika proses pembelajaran matematika di kelas guru lebih 

mendominasi kegiatan pembelajaran sehingga siswa cenderung pasif dan 

aktifitas yang sering dilakukan mendengarkan dan mencatat, siswa takut dan 

malu bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan dalam memahami 

materi yang diberikan siswa juga tidak pernah melakukan kerja kelompok 

atau diskusi, akibatnya kemampuan berhitung dan hasil belajar siswa tidak 
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meningkat. Hal ini berdasarkan observasi yang dilakukan di SDN 18 Baruga 

Kecamatan Baruga Kota Kendari.
7
 Sehingga dalam melaksanakan 

pembelajaran diperlukan model yang dapat mengaktifkan siswa selama 

proses pembelajaran dan memberikan kesempatan pada siswa sehingga siswa 

bisa lebih mendominasi kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran yang di 

maksud adalah model pembelajaran Number Head Together. Melalui 

penerapan model Number Head Together diharapkan dapat meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar serta proses belajar mengajar di kelas menjadi 

menarik, menyenangkan, lebih aktif, agar siswa dapat mengembangkan 

potensinya secara maksimal. Model pembelajaran Number Head Together 

adalah suatu tipe dari pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan 

pada siswa dalam mencari, mengelolah, dan melaporkan informasi dari 

berbagai sumber yang akhirnya dipresentasikan di depan kelas, selain itu juga 

mendorong siswa untuk meningkatkan kerjasama mereka dalam satu 

kelompok yang dikelompokkan secara heterogen, terdiri dari laki-laki dan 

perempuan, memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. 

Berdasarkan kegiatan pembelajaran dan hasil belajar siswa kelas IVa 

SDN 18 Baruga yang dilakukan pada tanggal 17 Juli 2018, hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran matematika masih rendah dengan rata-rata hasil belajar 

siswa mendapat nilai 51 (tes awal), dilihat dari hasil belajar kognitif. Hal ini 

dipengaruhi rendahnya kemampuan berhitung dan perhatian siswa dalam 

disksusi maupun belajar karena pembelajaran yang masih berpusat pada guru 
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serta penggunaan model dan media yang tidak optimal, sehingga masih 

didapati siswa yang bermain pada saat pembelajaran. Bila dilihat dari hasil 

ulangan matematika ada sebanyak 6 siswa atau sekitar 23 % yang telah 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dengan nilai 70, sedangkan 

sisanya ada sebanyak 77 % atau sekitar 20 siswa yang tidak mencapai KKM 

dan hanya mendapat nilai 65 ke bawah. Selain itu, siswa yang kurang aktif 

dalam pembelajaran yang hanya menerima pengetahuan yang datang dari 

guru saja tanpa berusaha untuk menggali informasi dari sumber belajar yang 

lain.
 8

 

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, peneliti berpendapat 

perlu adanya perbaikan proses pembelajaran pada siswa kelas IVa SDN 18 

Baruga melalui model pembelajaran Number Head Together (NHT). Hal ini 

dilakukan dengan tujuan agar hasil belajar siswa meningkat serta siswa dapat 

ikut berperan aktif selama proses pembelajaran berlangsung seperti diskusi 

dan tanya jawab. Melalui Number Head Together (NHT) peserta didik / siswa 

diharapkan akan terlibat dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh 

guru, seperti kegiatan Numbered yaitu kegiatan pembentukkan kelompok 

secara heterogen yang dilakukan oleh guru, Questioning yaitu pemberian 

bahan diskusi atau pertanyaan yang nantinya akan didiskusikan oleh tiap-tiap 

kelompok, Head Together yaitu mendiskusikan masalah dengan cara bekerja 

sama untuk menemukan jawaban dari masalah atau pertanyaan yang 

diberikan, dan Answering yaitu mempersentasikan atau menjawab masalah-
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masalah yang telah didiskusikan berdasarkan nomor kepala yang diberikan. 

Seperti yang dijelaskan oleh Rika Firma Yenni dalam jurnalnya bahwa Salah 

satu alternatif yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah 

dengan menggunakan metode Numbered Head Together (NHT) dalam 

pembelajaran matematika. Metode ini merupakan salah satu bentuk 

pembelajaran kooperatif yang menuntut siswa untuk bekerja sama dalam 

suatu kelompok kecil untuk menuntaskan materi pelajarannya.
9
 

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik 

melakukan penelitian dengan judul : “Penerapan Model Pembelajaran 

Number Head Together (NHT) dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

pada Mata Pelajaran Matematika kelas IVa SDN 18 Baruga Kecamatan 

Baruga Kota Kendari”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut : 

1. Rendahnya hasil belajar siswa. 

2. Keaktifan siswa dalam pembelajaran belum optimal. 

3. Pembelajaran masih monoton. 

4. Tidak ada diskusi atau kerja kelompok. 

5. Interaksi siswa-siswa maupun siswa dengan guru belum terjalin. 

6. Masih menggunakan metode konvensional. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dirumuskan masalah 

sebagai berikut : “Apakah penerapan model pembelajaran Number Head 

Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika kelas IVa SDN 18 Baruga Kota Kendari” 

D. Tujuan Penelitan 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu  untuk “Mengetahui 

penerapan model pembelajaran Number Head Together (NHT) dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas IVa 

SDN 18 Baruga Kota Kendari” 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan memiliki manfaat 

sebagai berikut :  

1. Manfaat teoritis 

Dapat memperluas dan memperkaya konsep atau teori yang dapat 

membantu perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan 

khususnya terkait dengan penerapan model Number Head Together 

(NHT) dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru 

Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan model 

pembelajaran sehingga guru dapat mengetahui seberapa besar 
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keberhasilan dalam melakukan pembelajaran, sehingga dapat 

memperbaiki hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. 

b. Bagi siswa 

Sebagai wahana baru dalam proses meningkatkan hasil belajar 

serta meningkatkan kemampuan siswa dalam menghitung soal-soal 

pada mata pelajaran matematika 

c. Bagi sekolah 

Dapat memberikan masukan yang berarti/bermakna kepada 

sekolah dalam rangka perbaikan dan merencanakan pembelajaran 

matematika yang efektif dan efisien. 

d. Bagi peneliti 

Dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru yang 

berkaitan tentang pembelajaran matematika di sekolah dasar. 

F. Definisi Operasional 

1. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah kegiatan 

belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang meliputi faktor 

kognitif setelah melakukan pembelajaran yang diukur dengan instrumen 

tes yang relevan pada materi Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) dan 

Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) pada saat menggunakan model 

Number Head Together (NHT). 

2. Model Pembelajaran Number Head Together (NHT) adalah salah satu 

varian atau model dari pembelajaran kooperatif dimana guru membagi 

siswa dalam kelompok kecil yang berisi 4-5 orang secara heterogen 
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dimana setiap siswa dalam masing kelompok mendapat nomer diri atau 

nomer kepala yang berbeda. 

G. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : “Penerapan model 

pembelajaran Number Head Together (NHT), dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika pada siswa kelas IVa SDN 18 Baruga Kota Kendari”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


