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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam 

segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan bertujuan mengembangkan 

kemampuan peserta didik yang mencakup pengetahuan (kognitif), keterampilan 

(skill), perilaku, hasil tindakan, dan sikap (afektif), serta pengalaman eksploratiris 

(pengalaman lapangan). Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah belajar 

merupakan aktivitas yang paling utama, ini berarti bahwa keberhasilan pencapaian 

tujuan pendidikan banyak bergantung pada bagaimana proses belajar dapat 

berlangsung secara efektif dan menyenangkan sehingga mewujudkan tujuan 

pembelajaran.  

Pembelajaran matematika di Sekolah Dasar sebagai bagian dari sistem 

pendidikan nasional. Menurut Kurikulum 2006 bertujuan antara lain agar siswa 

mempunyai kemampuan yang dapat dialihgunakan melalui kegiatan matematika, 

sehingga terdapat keserasian antara pembelajaran yang menekankan pada 

pemahaman konsep dan pembelajaran yang menekankan pada keterampilan 

menyelesaikan soal dan pemecahan masalah (Nyimas, 2007: 5). Matematika 

merupakan pelajaran yang menurut logika berpikir secara sistematis. Dengan 

mempelajari matematika, diharapkan siswa mampu berpikir logis, analitis dan 

sistematis yang berdampak positif bagi perkembangan masa depan. 
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Konsep-konsep pada kurikulum matematika SD dapat dibagi menjadi tiga 

kelompok besar, yaitu penanaman konsep dasar, pemahaman konsep, dan 

pembinaan keterampilan (Heruman, 2013: 2). Matematika merupakan salah satu 

mata pelajaran yang perlu diajarkan kepada peserta didik. Selama ini terbentuk 

kesan umum bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang sulit dan 

menakutkan. Nyatanya memang demikian banyak sekali siswa yang tidak 

menyukainya. Padahal unsur matematika itu menyertai dalam kehidupan sehari-

hari.  

Dalam melaksanakan proses pembelajaran, selain masalah pembelajaran, 

masalah pengelolaan kelas juga berpengaruh dalam membangun interaksi 

pembelajaran yang kondusif dan efektif. Proses belajar mengajar dapat berjalan 

efektif jika seluruh komponen saling terlibat dan saling mendukung dalam rangka 

mencapai tujuan, misalnya aktivitas, motivasi siswa, model pembelajaran, dan 

metode guru yang bervariasi dalam mengajar di kelas mempengaruhi proses dan 

hasil belajar siswa. Guru dapat menggunakan model pembelajaran yang relevan 

serta media yang dapat memperjelas apa yang akan disampaikan oleh guru, 

sehngga lebih cepat dipahami oleh siswa.   

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 24 

Mei 2014 dengan guru kelas III SDN Lemahbang I Kabupaten Pasuruan, terdapat 

nilai hasil ujian pada materi letak bilangan pada garis garis bilangan dari 

keseluruhan jumlah siswa yaitu 14 siswa, terdapat 5 siswa yang belum mampu 

mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Selain itu, hasil wawancara 

dengan siswa kelas III SDN Lemahbang I Kabupaten Pasuruan bahwa siswa 

mengalami kesulitan untuk mengurutkan dan menentukan letak bilangan. 
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Banyaknya jumlah siswa yang belum mampu mencapai KKM tersebut dapat 

dikatakan masih tinggi, sedangkan KKM untuk mata pelajaran matematika adalah 

65. Hal ini disebabkan siswa kelas III di SDN Lemahbang I Kabupaten Pasuruan 

belum mampu untuk mengurutkan dan menentukan letak bilangan, selain itu guru 

hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab serta media yang 

digunakan kurang tepat. Pada saat proses pembelajaran matematika berlangsung 

banyak siswa yang kurang aktif dalam mengikuti pelajaran. Hal ini ditunjukkan 

oleh sikap siswa yang terlihat kurang antusias dan bergurau dengan teman 

sebangkunya.   

Dari hasil observasi yang dilakukan, peneliti berupaya untuk mengatasi 

rendahnya hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran serta media, 

dimana siswa dapat memperoleh pengalaman secara langsung sehingga siswa 

dapat lebih mudah memecahkan masalah dan siswa juga memahami suatu konsep 

pembelajaran, karena sesuatu yang dipelajari akan menjadi bermakna jika dialami 

siswa sendiri.  

Terdapat banyak model pembelajaran yang bisa digunakan, salah satu 

model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa adalah model 

pembelajaran Numbered Heads Together (NHT). Penggunaan model 

pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dapat dikombinasikan dengan 

menggunakan media pembelajaran. Media dapat digunakan agar lebih 

memberikan pengetahuan yang konkret dan tepat serta mudah dipahami. Salah  

satu  media pembelajaran yang dapat digunakan yaitu media garis bilangan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peniliti ingin memecahkan 

masalah rendahnya KKM yang ada di kelas III SDN Lemahbang I Kabupaten 
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Pasuruan dengan penelitian yang berjudul penggunaan model pembelajaran 

Numbered Heads Together (NHT) dengan media garis bilangan untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas III SDN Lemahbang I 

Kabupaten Pasuruan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Masalah-masalah yang terdapat pada penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana penggunaan model pembelajaran Numbered Heads Together 

(NHT) dengan media garis bilangan untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas III di SDN Lemahbang I Kabupaten Pasuruan? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar matematika dengan menggunakan 

model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dengan media garis 

bilangan pada siswa kelas III SDN Lemahbang I Kabupaten Pasuruan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalh, maka tujuan penilitian 

sebagi berikut: 

1. Mendeskripsikan penggunaan model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT)  dengan media garis bilangan untuk meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa kelas III di SDN Lemahbang I Kabupaten Pasuruan.  

2. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar matematika dengan menggunakan 

model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dengan media garis 

bilangan pada siswa kelas III SDN Lemahbang I Kabupaten Pasuruan. 
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D. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan pada penelitian ini adalah penggunaan model 

pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dengan media garis bilangan 

dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas III SDN Lemahbang I 

Kabupaten Pasuruan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Manfaat penenlitian ini dapat diuaraikan 

sebagai berikut: 

1. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa, dan dapat menjadikan pembelajaran yang lebih 

menyenangkan dan tidak membosankan. 

2. Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam 

mengembangkan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) 

dengan media garis bilangan sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

3. Bagi peneliti 

Sebagai calon guru, peneliti dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai 

bekal agar kelak mampu menggunakan model-model pembelajaran yang baik 

dan sesuai dengan materi dan kurikulum yang ada. 
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4. Bagi sekolah  

Sebagai masukan untuk mengatasi permasalahan siswa yang hasil 

belajarnya belum mencapai KKM. 

 

F. Ruang Lingkup  

1. Penelitian ini membicarakan tentang penggunaan model pembelajaran 

Numbered Heads Together (NHT) dengan media garis bilangan untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas III SDN Lemahbang I 

Kabupaten Pasuruan. 

2. Penelitian ini difokuskan pada mata pelajaran matematika pokok bahasan 

letak bilangan pada garis bilangan di kelas III SDN Lemahbang I Kabupaten 

Pasuruan. 

 

G. Definisi Istilah 

Agar terhindar dari salah penafsiran pada kata yang digunakan dalam 

penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan tentang definisi istilah yang terdapat 

pada judul penelitian. Adapun batasan istilah yang berkaitan dengan judul dalam 

penulisan Penelitian Tindakan Kelas sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan 

untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), 

merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di 

kelas atau yang lain (Rusman, 2012: 133).  
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2. Numbered Heads Together (NHT) adalah jenis pembelajaran kooperatif yang 

dirancang untuk memengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif 

terhadap struktur kelas (Trianto, 2011:62). 

3. Garis bilangan adalah garis untuk meletakkan bilangan. Garis bilangan 

ditandai dengan sejumlah titik dari satu titik ke titik lain dengan jarak yang 

sama panjang (Masitoch, 2009: 4). 

4. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa sebagai 

akibat perbuatan belajar dan dapat diamati melalui penampilan siswa 

(Suprihatiningrum, 2013: 37).  

5. Materi yang diajarkan adalah letak bilangan pada garis bilangan. 


