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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peranan penting dalam mempersiapkan sumber 

daya manusia yang berkualitas dan mampu berkompetisi dalam perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pendidikan harus dilaksanakan 

dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh hasil maksimal. Hal tersebut dapat 

dicapai dengan terlaksananya pembelajaran yang efektif dan efesien untuk 

mencapai tujuan pendidikan seperti yang tercantum dalam UU RI No. 20 Pasal 

3 Tahun 2003 bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi 

siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oleh karena itu setiap 

guru dituntut untuk meningkatkan kompetensi siswanya dalam setiap 

pembelajaran, karena pada dasarnya tujuan guru mengajar adalah untuk 

mengadakan perubahan yang dikehendaki dalam tingkah laku siswa. Sejalan 

dengan pernyataan tersebut Imam Barnadib (Wahyudin, 2008:11) 

“mengemukakan bahwa tugas utama dalam lapangan pendidikan adalah 

meningkatkan kecerdasan agar siswa mampu memecahkan berbagai masalah”.  

Akan tetapi dalam pelaksanaanya tugas utama pendidik itu kadang 

tidak terlaksana dengan sempurna, ketika hasil tes belajar siswanya masih 

banyak yang harus remedial maka seorang guru akan merasa dirinya gagal 
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dalam mengajar. Dalam pembelajaran matematika, guru dihadapkan pada 

kenyataan bahwa hasil belajar siswa ternyata belum memenuhi harapan. 

Lemahnya pemahaman siswa tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai 

sebab, antara lain: pembelajaran matematika di sekolah masih menggunakan 

pendekatan  tradisional atau konvensional yakni ceramah, pemberian tugas, 

pembelajarannya didominasi oleh guru dan sedikit sekali melibatkan siswa. 

Pada pembelajaran matematika di SD N Krajan I, guru kurang memberikan 

peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi sendiri konsep-konsep 

matematika, siswa hanya menyalin apa yang dikerjakan oleh guru. Selain itu 

siswa tidak diberikan kesempatan untuk mengemukakan ide dan 

mengkonstruksi sendiri dalam menjawab soal latihan yang diberikan oleh guru, 

dengan metode tersebut, konsep dari materi tidak tertanam pada siswa. 

Sehingga guru harus mengulang materi pada pembelajaran berikutnya. Hal 

tersebut menyebabkan banyak waktu yang dihabiskan untuk mengajarkan satu 

materi. Sejalan dengan itu, bahwa pengajaran matematika secara konvensional 

mengakibatkan siswa bekerja secara prosedural dan memahami matematika 

tanpa penalaran, selain itu interaksi antara siswa selama proses pembelajaran 

sangat kurang.  

Dari penggunaan metode pengajaran yang konvensional telah 

diperbarui guru dengan berbagai macam metode, salah satunya metode belajar 

kelompok. Ternyata dalam metode belajar kelompok guru belum menemukan 

penyelesaian yang tepat, karena model kelompok yang dilakukan guru 

termasuk model kelompok biasa, hal ini dibuktikan dalam metode belajar 
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kelompok ternyata siswa kurang mampu dalam mengemukakan pendapat, 

sebab kemampuan dasar siswa rendah. Dalam bekerja kelompok, hanya satu 

atau dua orang saja yang aktif, sedangkan yang lainnya membicarakan hal lain 

yang tidak berhubungan dengan tugas kelompok. Dalam melaksanakan diskusi 

kelompok, diantara anggota kelompok ada yang suka mengganggu teman 

karena mereka beranggapan bahwa dalam belajar kelompok (diskusi) tidak 

perlu semuanya bekerja, karena tidak semua anggota kelompok yang aktif, 

maka tanggung jawab dalam kelompok menjadi kurang, bahkan dalam kerja 

kelompok (diskusi), peneliti juga menemukan ada diantara anggota kelompok 

yang egois sehingga tidak mau menerima pendapat teman.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pembelajaran matematika 

adalah melalui pembelajaran kooperatif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

para ahli menunujukkan bahwa pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan 

kinerja siswa dalam tugas- tugas akademik, unggul dalam membantu siswa 

memahami konsep- konsep yang sulit, mampu menumbuhkan siswa berfikir 

kritis, dan mampu mengaktifkan para siswa belajar bekerjasama dan tidak ada 

siswa yang hanya sebagai pendengar karena setiap siswa mempunyai tanggung 

jawab masing-masing pada materi yang akan dipelajari agar dapat tuntas. Ada 

berbagai macam tipe pembelajaran kooperatif salah satunya tipe Numbered 

Heads Together (NHT), dimana siswa mempunyai peluang yang cukup untuk 

mengoptimalkan kemampuannya dalam menyerap informasi ilmiah yang dicari 

dan dapat memotivasi siswa agar berperan aktif dalam pembelajaran di kelas 
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serta melatih kemampuan siswa dalam belajar mandiri sekaligus menjelaskan 

hasil belajar mandirinya kepada orang lain.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “upaya meningkatkan 

hasil belajar matematika melalui metode Numbered Heads Together materi 

keliling dan luas pada kelas IV di SD N Krajan I Weru Sukoharjo”. 

B. Pembatasan Masalah 

Dalam suatu penelitian agar dapat tercapai sasaran yang ditinjau dan 

sesuai dengan tujuan penulis, maka perlu adanya pembatasan masalah. 

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Metode pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Numbered Heads Together. 

2. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika dibatasi pada materi 

keliling dan luas bangun datar (persegi panjang, jajargenjang, dan 

segitiga). 

3. Sekolah yang akan diteliti adalah tingkat Sekolah Dasar yaitu siswa kelas 

IV di SD N Krajan I Weru Sukoharjo. 
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C. Perumusan Masalah 

Penulis menemukan berbagai permasalahan dalam pembelajaran 

matematika. penelitan ini akan menerapkan metode Numbered Heads 

Together terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas IV pada mata 

pelajaran matematika sekolah dasar, maka dikemukakan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

Apakah penerapan metode Numbered Heads Together dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matimateka 

menghitung keliling dan luas pada siswa kelas IV di SD N Krajan I Weru 

Sukoharjo? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: untuk 

mengetahui apakah metode Numbered Heads Together dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika menghitung keliling dan 

luas pada siswa kelas IV di SD N Krajan I Weru Sukoharjo. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagi siswa  

a. Siswa terlatih untuk dapat memecahkan masalah secara bersama- 

sama malalui metode NHT. 

b. Menumbuhkan rasa keberanian dalam diri siswa. 

c. Melatih siswa agar bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. 
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2. Bagi guru  

a. Meningkatkan kemampuan profesional, dan pembelajaran kooperatif  

NHT menjadi alternatif pembelajaran Matematika untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa.  

b. Memberikan kesadaran guru untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan, materi, 

karakteristik siswa, dan kondisi pembelajaran.  

c. Proses pembelajaran melalui metode NHT tidak lagi monoton. 

d. Disamping itu penelitian ini dapat memperkaya pengalaman guru dalam 

melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran dengan 

refleksi diri atas kinerjanya melalui PTK. 

3. Bagi Sekolah 

a. Memberikan pengetahuan bagi guru- guru di SD N Krajan I Weru 

tentang model pembelajaran kooperatif  Numbered Heads Together. 

b. Upaya mengadakan pembaharuan model-model pembelajaran di 

sekolah. 

c. Mewujudkan pembelajaran yang efektif. 

 


