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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai hamba Allah yang hidup di bumi-Nya sangat

membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya.

Al-Qur’an banyak membicarakan tentang pendidikan yakni pendidikan keluarga,

pendidikan anak, dan pendidikan untuk masyarakat. Pendidikan itu bersifat

dinamis yang menuntut suatu perubahan atau perbaikan secara terus menerus

dalam upaya menjadikan manusia berkualitas sehingga mampu memajukan

bangsa, negara dan agamanya. Pendidikan yang mampu memajukan bangsa,

negara dan agama dimasa mendatang adalah pendidikan yang mampu

mengembangkan potensi peserta didik.

Dalam Undang-undang dan peraturan pemerintah RI pasal 1 No.20 tahun
2003 tentang pendidikan 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”.1

“Pendidikan memang menciptakan perubahan, karena berkenaan dengan

penanaman nilai-nilai kebenaran, kesucian, dan kebaikan hidup bagi

manusia.Dalam perspektif individu, proses pendidikan menghasilkan perubahan

tingkah laku anak didik melalui pembinaan atau bimbingan terhadap potensi.2

1 Direktor Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Undang-Undang dan
Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan,(2006), h.5.

2Syafaruddin Dan Nurmawati, Pengelolaan Pendidikan Mengembangkan Keterampilan
Manajemen Pendidikan Menuju Sekolah Efektif, (Medan: Perdana Publishing, 2011), h.69.
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Potensi anak bangsa yang mampu merubah arah pendidikan di Indonesia ini

menjadi lebih baik. Oleh karena itu kita harus mengetahui permasalahan

pendidikan sekarang ini. Diantaranya adalah permasalahan yang ada pada guru

dan siswa. Siswa yang bersikap tidak peduli dengan pelajaran dan guru yang

masih kurang tepat dalam memilih model pembelajaran.

Aktivitas pembelajaran matematika di sekolah yang ada di Indonesia

sejauh ini masih didominasi oleh pembelajaran konvensional. Siswa diposisikan

sebagai obyek yang dianggap belum tahu apa-apa sedangkan guru

diposisikansebagai orang yang mempunyai pengetahuan, otoritas tertinggi

sehingga siswa tidak memahami dengan baik apa yang mereka pelajari.

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 24 November  2018 di

kelas IV B SD Negeri 07 Baruga terdapat beberapa masalah yang terkait

pembelajaran matematika yaitu:

1. Di kelas IV B keaktifan siswa tidak merata, siswa yang aktif saat

pembelajaran berlangsung selalu kurang dari 50%.

2. Minat belajar siswa masih rendah

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa faktor penyebab masalah

adalah:

1) Kurangnya motivasi siswa

2) Penjelasan materi masih bersifat abstrak

3) Model pembelajaran bersifat konvensional

4) Kurangnya pemanfaatan alat peraga
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Guru tidakmenyadari kejenuhan dan kebosanan siswa terhadap metode

ceramah yangditerapkan pada pembelajaran matematika. sehingga pada saat

prosespembelajaran berlangsung masih ditemukan ada siswa yang tengah

mengantuk terutama siswa yang duduk dibarisan belakang, mengerjakan tugas

lain, bermain, menggambar, mengobrol dengan temannya. peneliti

jugamenemukan bahwa siswa sangat pasif sekali dan merasa enggan bila diminta

olehguru untuk maju ke depan mengerjakan tugas yang telah diberikan. Selain

itu,guru kurang menghargai potensi yang dimiliki siswa, guru belum

menerapkanpendekatan yang tepat untuk membantu kesulitan belajar siswa.Hal

ini melibatkan siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran dan matematika

dianggap sulit serta tidak dipahami oleh siswa sebagaimana hasil wawancara

dengan siswa SDN 07 Baruga yang sebagian dari mereka menyatakan bahwa

pelajaran matematika sulit untuk dimengerti

Banyak orang yang memandang matematika sebagai bidang studi yang

paling sulit. Meskipun demikian, semua orang harus mempelajarinya karena

merupakan sarana untuk memecahkn masalah kehidupan sehari-hari.3

Matematika adalah bagian kunci persekolahan karena pentingnya

keterampilan numerasi dasar di dalam kehidupan sehari-hari, peran matematika

dalam memperolehan keterampilan berfikir logis, dan peran matematika sebagai

komponen krusial dari bidang-bidang sains lainnya.4

3Danial Muijs dan David Reynolds, Effective Learning Teori Dan Aplikasi, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2008), h. 343.

4Ahmad  Susanto, Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana
prenada media group, 2013), h. 185.
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Islam sebagai agama paling sempurna yang diridhoi Allah memberikan

pedoman hidup bagi manusia berupa Al-Qur’an dan Hadist dengan menjelaskan

pentingnya ilmu matematika yang menganjurkan untuk sholat dengan waktu-

waktu tertentu, adanya ketentuan dalam pembagian harta warisan, ketentuan

jumlah zakat dan lain sebagainya. Oleh karen itu manusia harus mempunyai

kemampuan untuk mempelajari matematika.

Berdasarkan informasi hasil wawancara dengan guru kelas IV B Ibu

Muhartin, S.Pd pada tanggal 26 November 2018, bahwa hasil belajar matematika

di kelas IV B umumnya masih rendah, terlihat masih ada hasil belajar siswa yang

tidak memenuhi syarat nilai yang di tetapkan oleh guru dalam mencapai nilai

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), misalnya hasil belajar matematika hanya

mendaptkan skor 60 sementara standar KKM adalah 71. setelah melihat nilai hasil

ulangan harian mata pelajaran matematika diantaranya dari 30 siswa, yang

mencapai KKM 71 adalah sebanyak 12 siswa atau sekitar 40%dan yang tidak

mencapai KKM sebanyak 18 siswa atau sekitar 60%.5Sementara hasil belajar

sangat penting dalam pendidikan. Hasil belajar menjadi data pembuktian yang

akan menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan

pembelajaran.

Upaya agar hasil belajar diperoleh dengan baik dalam mencapai

pendidikan yang bermutu tinggi khususnya dalam mata pelajaran matematika

maka membutuhkan peran guru dan siswa.

5 Muhartin, Wali Kelas IV B SDN O7 Baruga, Wawancara, Tanggal 26 November 2018



5

Guru menempati posisi kunci dalam menciptakan susasan belajar yang

kondusif dan menyenangkan untuk mengarahkan siswa mencapai tujuan secra

optimal, serta guru harus mampu menempatkan dirinya secara dinamis dan

fleksibel sebagai informan, transformator, Organizer, serta evaluator bagi

terwujudnya kegiatan belajar siswa yang dinamis dan inovatif. Sementara siswa

dalam memperoleh pengetahuannya tidak menerima secara pasif, pengetahuan

dibangun oleh siswa itu sendiri secara aktif.6

Salah satu cara untuk membangkitkan aktivitas belajar siswa secara aktif

dan meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran adalah penggunaan

model pembelajaran yang tepat ya kni pembelajaran kooperatif dan mengingat

pentingnya motivasi belajar yang merupakan salah satu faktor yangmempengaruhi

hasil belajar maka pembelajaran harus di buat semenarikmungkin.

Slavin mengemukakan dua alasan, pertama, beberapa hasil penelitian
membuktikan bahwa penggunaan pembelajaran kooperatif dapat
meningkatkan hasil prestasi belajar siswa sekaligus dapat meningkatkan
kemampuan hubungan sosial, menumbuhkan sikap menerima kekurangan
diri dan orang lain. Kedua, pembelajaran kooperatif dapat merealisasikan
kebutuhan siswa dalam belajar berpikir, memecahkan masalah, dan
mengintegrasikan pengetahuan dengan keterampilan.7

Model pembelajaran kooperatif memiliki banyak tipe. Salah satu tipe

dalam model pembelajaran kooperatif yang peneliti anggap tepat dalam

pembelajaran matematika materi himpunan adalah Numbereded Head Together

(NHT). Karena dalam mempelajari matematika, tidak cukup hanya mengetahui

dan menghafal konsep-konsep tetapi juga dibutuhkan suatu

kemampuanmenyelesaikan persoalan matematika dengan baik dan benar. Selain

6Ahmad Susanto, Op.Cit., h. 187
7 Wina Sanjaya, Strategi Pendidikan Berirentasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta:

Kenncana, 2011), h.212.
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itu tipe NHT ini menuntut siswa untuk memiliki sikap tanggung jawab. siswapun

akan lebih peduli terhadap hasil belajarnya.Sebagaimana tujuan pendidikan

nasional yang tercantum dalam UU. No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, pada Bab II pasal 3 bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

menderdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi anak

didik agar menjadi manusia yang beriman kepada tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

negara yang demokratis serta betanggung jawab.8

Pembelajaran kooperatif Numbereded Head Together merupakan
rangkaian penyampaian materi dengan menggunakan kelompok sebagai
wadah dalam menyatukan persepsi/pikiran siswa tehadap pertanyaan yang
dilontarkan atau diajukan guru, yang kemudian akan
dipertanggungjawabkan oleh siswa sesuai dengan nomor permintaan guru
dari masing-masing kelompok. Dengan demikian, dalam kelompok siswa
diberi nomor masing-masing sesuai dengan urutannya.9

Kemudian untuk memahami konsep-konsep abstrak di perlukan

Penerapan model pembelajaran dengan menggunakan alat peraga, khususnya

bidang studi matematika. Karena di dalam pembelajaran matematika terdapat

banyak pokok bahasan yang memerlukan alat bantu untuk menjabarkannya, di

antaranya materi pengolahan data dengan pokok bahasan menyajikan data dalam

bentuk diagram batang.

Soemar Iswadjiberpendapat alat peraga merupakan sebuah atau perangkat

benda kongkrityang dibuat, dirancang, dihimpun atau disusun secara sengaja,

8 Syaiful Sagala, Konsep Dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2005), h.11.
9 Istarani, Model Pembelajaran Inovatif, (Medan: Media persada, 2012), h.12.
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yang digunakan untuk membantu menanamkan atau mengembangkan konsep-

konsep atau prinsip-prinsip dalam matematika.10

Alat peraga adalah alat yangdigunakan oleh guru dan siswa dalam

pembelajaran di kelas yang membervariasi dalam cara-cara mengajar agar tercapai

hasil yang diinginkan.Penggunaan alat peraga dalam pembelajaran matematika

dapatmembantu proses belajar mengajar dan menciptakan suasana belajar

yangmenyenangkan agar bisa memotivasi siswa dalam setiap

pembelajaranmatematika dan agar mampu meningkatkan hasil belajar siswa.

Dengan demikian penerapan model pembelajaran Numbered Head

Together danpenggunaan alat peraga diharapkan mampumeningkatkan motivasi

dan hasil belajar sesuai dengan Kriteria KetuntasanMinimum (KKM) kelas IV B

pada mata Pelajaran Matematika di SD Negeri 07 Baruga. Karena didalam

pembelajaran ini, siswa di tuntut untuk aktifmelaksanakan tanggung jawab

terhadap tugas yang diberikan oleh guru.

Berangkat dari beberapa fakta tersebut, peneliti bersama guru berupaya

untuk mencari solusi dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe

Numbereded Head Together (NHT) dan penggunaan alat peraga dalam

menyelesaikan soal dalam pelajaran matematika. Sehingga diharapkan dapat

meningkatkan hasil belajar siswa. Maka judul yang tepat untuk penelitian ini

yaitu: “Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Model

Pembelajaran Kooperativ Tipe Numbered Head Together (NHT) Dengan

menggunakan Alat Peraga di  SDN  07 Baruga.

10Soemar Iswadji, Pembelajaran Alat-alat Peraga, (Jakarta: PT Raja GrafIndo Persada,
2003), h. 13.



8

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka identifikasi masalah

dalam penelitian ini adalah:

1. Kurangnya variasi pembelajaran yang di gunakan oleh guru.

2. Kurangnya pemanfaatan alat bantu pembelajaran

3. Penggunaan pembelajaran konvensional

4. Citra bidang studi mtematika sebagai pembelajaran yang sulit

5. Rendahnya hasil belajar matematika siswa

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas peneliti membatasi masalah

penelitian yaitu Hasil belajar siswa kelas IVb SD Negeri 07 Baruga pada

pembelajaran Matematika.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat

dirumuskan dalam penelitian ini adalah apakah model pembelajaran Numbered

Head Together (NHT) dan penggunaan alat peraga dapat meningkatkan hasil

belajar Matematika pada siswa kelas IV B SDN 07 Baruga?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah Untuk mengetahui

peningkatan hasil belajar Matematika melalui Model Pembelajaran NHT dan

penggunaan alat peraga pada siswa kelas IV B SDN 07 Baruga.

F. Manfaat Penelitian
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Penelitian yang di laksanakan di SDN 07 Baruga memiliki bebera manfaat

antara lain:

1. Aspek teoritis sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan,

khususnyapelajaran matematika dalam meningkatkan ilmu perhitungan

terhadap siswayang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Secara Praktis

a. Bagi Sekolah

Penelitian ini di harapkan dapat menjadikan masukan bagi pihak

sekolah dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

b. Bagi Guru

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi guru

untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe

Numberead Head Together dan penggunaan alat peraga dalam

pelajaran matematika pada pokok bahasan lain sehingga dapat

meningkatkan hasil belajar siswa.

2) Menemukan pengalaman dalam pembelajaran model

pembelajaran Numbered Head Togetherdan penggunaan alat

peraga sebagai objek yang diamati untuk meningkatkan hasil

belajar Matematika pada siswa kelas IV B SDN 07 Baruga

3) Penelitian dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk

memprbaiki dan menyempurnakan prosed belajar mengajar.
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c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman secara langsungdalam

proses pembelajaran matematika melalui model pembelajaran

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dan penggunaan

alat peraga sehingga dapat diterapkan dan dikembangkan kelak saat

terjun di lapangan sebagaimodel pembelajaran alternatif untuk

meningkatkan hasil belajar siswa.

d. Bagi Siswa

1) Melalui model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head

Together (NHT) dan penggunaan alat peraga dapat memotivasi

siswa untuk meningkatkan hasil belajarnya.

2) Siswa dapat memperoleh pengalaman suasana belajar baru yang

menyenangkan dan berkesan pada pelajaran matematika

sehingga akan meningkatkan hasil belajar matematika.

3) Siswa merasa tertarik dan mudah memahami materi pelajaran

Matematika melalui model pembelajaran Numbered Head

Together (NHT) dan penggunaan alat peraga.

3. Secara Teoritis

a) Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan dan

pengetahuan mengenai upaya meningkatkan hasil belajar

matematikan melalui model pembelajaran NHT dengan bantuan Alat

Peraga.



11

b) Penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi bagi acuan

penelitian yang relevan.

D. Definisi Operasional

Untuk memberi gambaran yang jelas dan untuk menghindari kesalah

pahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis perlu

mengemukakan beberapa definisi operasional yang berhubungan dengan judul

penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Model pembelajaran tipe Numbered Head Together yaitu

pembelajaran kooperatif yang di lakukan dengan cara mengelempokan

siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang tediri dari 3-5 orang

siswa yang heterogen di mana setiap siswanya di beri nomor. Siswa di

minta duduk bersama teman sekelomponya, kemudian guru

memberikan pertanyaan untuk seriap kelolompok kemudian guru

memanggil anggota secara acak unruk menjawab pertanyaan yang

telah di diskusikan dengan teman sekelompoknya.

2. Hasil belajar yang di maksudkan dalam penelitian ini adalah nilai hasil

belajar matematika yang di peroleh siswa kelas IV B melalui tes (

ulangan formatif) pada akhir pembelajaran di laksanakan oleh peneliti

melalaui penerapan model Number Head Together dan penggunaan

alat peraga

3. Alat  peraga yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah adalah

alat peraga yaitu berupa Papan  diagaram batang yang akan di
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gunakan pada saat peneliti mengajar pada  siklus II untuk

memperagakan cara membuat data dalam bentuk diagram batang

4. Pelajaran matematika yang dimaksud adalah materi tentang

pengolahan data yang akan dilaksanakan oleh peneliti pada silklis I

dan siklus II

5. Siswa yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalalah siswa kelas IV

B SDN 07 Baruga.
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