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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Guru merupakan tenaga kependidikan yang memikul berat tanggung 

jawab kemanusiaan, khususnya berkaitan dengan proses pendidikan generasi 

penerus bangsa menuju gerbang pencerahan dalam melepaskan diri dari belenggu 

kebodohan. Betapa berat tugas dan kewajiban yang harus diemban oleh guru 

tersebut sehingga menuntut profesionalitas tinggi dalam proses pembelajaran. 

Melalui kompetensi profesionalnya, guru harus mampu mewujudkan langkah-

langkah pembelajaran inovatif, progresif, dan kreatif, sehingga proses belajar-

mengajar dapat bermakna transfer of knowledge dan transfer of value dapat 

dengan mudah tersampaikan. 

 Masalah utama dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif, progresif, 

dan kreatif tersebut banyak faktor yang menghambat. 

“salah satu dari penghambat belajar siswa adalah masih rendahnya daya 

serap peserta didik dalam memahami materi pelajaran. Hal ini tampak dari 

rerata hasil belajar peserta didik yang senantiasa masih sangat 

memprihatinkan. Prestasi itu tentunya merupakan hasil kondisi 

pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan tidak menyentuh 

ranah dimensi peserta didik itu sendiri, yaitu bagaimana sebenarnya belajar 

itu “belajar untuk belajar” (Trianto, 2009: 5). 

 

Menurut Cogen (2008: 155) mengatakan bahwa jangan menggunakan 

cara-cara konvensional yang terbukti tidak efektif untuk mengatasi masalah 

prestasi akademik yang rendah pada pembelajaran matematika hanya karena 
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kurangnya pemahaman terhadap suatu konsep pada siswa itu sendiri. Sehingga 

dalam menyampaikan materi, hendaklah memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menemukan pola, membuat dugaan, menjeneralisasikan, membuktikan, 

mengambil kesimpulan, dan membuat keputusan. 

Secara substansial, bahwa proses pembelajaran hingga dewasa ini masih 

memberikan dominasi guru dan tidak memberikan akses bagi peserta didik untuk 

berkembang secara mandiri melalui penemuan dalam proses berfikirnya, melalui 

pemahaman yang terbentuk sendiri oleh peserta didik. 

Siswa Sekolah Dasar (SD) umurnya berkisaran antara 6 atau 7 tahun, 

sampai 12 atau 13 tahun. Menurut Piaget (Heruman, 2007: 1), bahwa peserta 

didik Sekolah Dasar (SD) masih berada pada fase operasional konkret. 

Kemampuan yang tampak pada fase ini adalah kemampuan dalam proses berfikir 

untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, meskipun masih terikat oleh objek 

yang bersifat konkret. Dari usia perkembangan kognitifnya, peserta didik masih 

terikat dengan objek konkret yang dapat ditangkap oleh panca indera, salah 

satunya adalah pada mata pelajaran matematika. Dalam pembelajaran matematika, 

peserta didik masih memerlukan alat bantu berupa media, dan alat peraga yang 

dapat memperjelas apa yang akan disampaikan oleh guru sehingga lebih cepat 

dipahami dan dimengerti oleh siswa. 

Pada dasarnya, belajar matematika merupakan belajar konsep. Konsep-

konsep pada matematika menjadi kesatuan yang bulat dan berkesinambungan. 

Untuk itu dalam proses pembelajaran guru harus dapat menyampaikan konsep 

tersebut kepada siswa dan bagaimana siswa dapat memahaminya. Pengajaran 
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pada matematika dilakukan dengan memperhatikan urutan konsep dimulai dari 

yang paling sederhana. 

Dipandang dari subyek belajar yaitu siswa maka segenap potensi yang 

dimiliki siswa menjadi urgen dalam penentuan arah dan tujuan pendidikan karena 

keberhasilan pendidikan akan dikembalikan kepada siswa itu sendiri, maka dalam 

hal ini motivasi belajar mereka yang membawa kepada sikap dan perbuatan 

belajar yang konsisten faktor utama dalam keberhasilan pendidikan. Motivasi 

memegang peranan yang penting dalam proses belajar. Apabila guru dapat 

memberikan motivasi yang baik pada siswa atau anaknya, maka dalam diri siswa 

atau anak akan timbul dorongan dan hasrat untuk belajar lebih baik. Memberikan 

motivasi yang baik dan sesuai, maka anak dapat menyadari akan manfaat belajar 

dan tujuan yang hendak dicapai dengan belajar tersebut. 

 Untuk menjalankan semua kegiatan pembelajaran yang bisa menanamkan 

konsep sehingga pemahaman peserta didik timbul dengan sendirinya, guru harus 

menghadirkan kegiatan pembelajaran yang bisa membuat siswa menyukai 

pelajaran tersebut, apalagi pada pelajaran matematika. Menurut Lisnawati 

Simanjuntak, dkk (1994: 21), seorang pendidik (guru) harus: (1) menghadapi 

peserta didik dengan penuh kasih sayang dan pengertian; (2) pandai 

mengidentifikasikan dirinya dengan peserta didik sebagai anak dengan sifat 

kekanak-kanakaan; (3) mengakui keadaaan/keragamaan tingkat penyerapan 

terhadap materi; (4) sanggup menciptakan suasana belajar; (5) sanggup 

menciptakan kerjasama dan perjanjian dengan peserta didik. Dan (6) memberikan 

model dan metode yang membuat siswa tertarik. 



4 

 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 Model pembelajaran merupakan salah satu penyebab yang dapat 

mempengaruhi motivasi dan prestasi belajar siswa. Selama ini pembelajaran yang 

dilakukan disekolah lebih bersifat konvensional. Maksudnya murid hanya 

mendengarkan apa saja yang dijelaskan oleh guru. Dalam pembelajaran 

konvensional biasanya peranan guru sangat dominan sedangkan siswa biasanya 

bersifat pasif dan hanya menerima. Penggunaan model pembelajaran tersebut 

dapat mengakibatkan keterlibatan siswa selama pembelajaran menurun atau 

keaktifan siswa rendah. Dalam hal ini siswa tidak berperan sebagai subyek belajar 

yang aktif dan kreatif melainkan obyek pembelajaran. Tanggung jawab siswa 

dalam hal kemampuan mengembangkan, menemukan, menyelidiki, dan 

mengungkapkan pengetahuannya menjadi berkurang. 

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, pada kenyataannya masih 

ditemukan beberapa hal yang menurut penulis dalam kegiatan pembelajaran 

masih terdapat kesulitan dalam memahami materi pelajaran, terutama pada 

matematika. Hal ini terbukti dari hasil pengamatan selama kegiatan PPL II 

semester genap sejak tanggal 1 Februari hingga 1 April 2011 dengan diiringi 

pendekatan-pendekatan secara individual, guna mendapatkan informasi mengenai 

kesulitan peserta didik dalam memahami materi serta motivasi siswa pada 

pelajaran terutama pada bidang studi matematika. Dari hasil akademik rerata 

masing-masing peserta didik masih banyak yang mendapatkan nilai di bawah 

SKM (standar ketuntasan minimum) yaitu 65. Hal tersebut manandakan bahwa 

tingkat pemahaman siswa dalam materi matematika masih rendah. Hal ini terbukti 

dari pencapaian SKM (Standar Kelulusan Minimum), yaitu 65. Pada materi 

bangun datar masih 62% siswa tidak memenuhi SKM sedangkan yang memenuhi 
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SKM hanya 38% siswa. Artinya, siswa mengalami kesulitan dalam memahami 

materi bangun datar tersebut, sedangkan untuk menempuh materi berikutnya, 

yaitu materi bangun ruang, syarat pentingnya adalah memahami materi bangun 

datar. Adapun beberapa kemungkinan penyebab rendahnya pemahaman siswa 

dalam materi matematika adalah:  

1.1.1 Metode yang digunakan yaitu, metode konvensional (ceramah dan 

penugasan). 

1.1.2 Siswa pasif (tidak ada interaksi dengan guru) karena tertekan akibatnya 

motivasi siswa hilang. 

1.1.3 Guru tidak menggunakan media yang bervariasi (hanya buku paket dan 

papan tulis) 

1.1.4 Guru menjelaskan secara abstrak. 

1.1.5 Siswa lebih menyukai kegiatan kelompok atau praktek. 

1.1.6 Siswa kurang konsentrasi saat guru menjelaskan dengan ceramah. 

1.1.7 Guru menggunakan nada keras untuk mengkondisikan kelas yang tidak 

kondusif sehingga membuat siswa ketakutan. 

 Kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal menentukan 

luas bangun ruang tergolong rendah, hal ini dapat dilihat dari hasil kemampuan 

pemahaman konsep siswa yang memenuhi KKM dengan nilai 65 hanya mencapai 

40% sedangkan harapan dari ketuntasan klasikal kelas harus mencapai minimal 

80%. Hal ini dikarenakan peserta didik kurang memahami konsep bangun datar 

terutama dalam menentukan luas bangun datar. Mereka kesulitan dalam 

menghafal rumus sehingga mempengaruhi motivasi belajar dalam memahami 

materi pembelajaran tersebut. Alasan tersebut juga akan mempengaruhi belajar 
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memahami konsep pada materi selanjutnya yaitu menentukan volume bangun 

ruang. 

Berangkat dari masalah tersebut, banyak penelitian dilancarkan agar tidak 

menggunakan pembelajaran yang bersifat konvensional dan sampai pada 

kesimpulan bahwa pembelajaran konvensional dengan metode ceramah kurang 

tepat dengan karakteristik mata pelajaran matematika dan penanaman konsep pada 

siswa. Sedangkan cara pengkondisian kelas tersebut mengurangi “feeling” siswa 

mempelajari matematika, akibatnya tidak ada motivasi dalam diri mereka. Inilah 

yang membuat matematika dianggap pelajaran yang menakutkan. 

Salah satu pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik mata 

pelajaran matematika terutama untuk menciptakan pemahaman konsep dan 

peningkatan motivasi adalah pembelajaran kooperatif. Karena pada pelajaran 

matematika memuat hal-hal yang hanya bukan sekedar mendengar, menghafal 

atau mengingat rumus-rumus tetapi harus menguasi konsep yang diterima, dengan 

metode pembelajaran kooperatif ini siswa dapat belajar bekerjasama untuk 

mencapai tujuan pribadi anggota kelompok harus membantu teman dalam 

kelompoknya dengan cara melakukan apa saja yang dapat membantu kelompok 

itu berhasil dan yang lebih penting mendorong teman dan kelompoknya untuk 

melakukan upaya maksimum sehingga siswa lebih berani mengungkapkan 

pendapat dan bertanya satu sama lain serta rasa takut pada diri siswa akan teratasi. 

Selain itu, bentuk kerjasama dalam kooperatif ini memungkinkan siswa 

termotivasi untuk belajar, menghargai, dan mencapai tujuan bersama. 

 Untuk itu, perlu dicari pemecahan masalah dalam menentukan metode 

pembelajaran yang tepat, dengan tetap mempertimbangkan kondisi-kondisi dalam 
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kelas. Semuanya dimaksudkan untuk memperoleh metode pembelajaran yang 

tepat bagi seluruh peserta didik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diupayakan 

perbaikan dengan menawarkan pendekatan Pembelajaran Kooperatif dengan tipe 

Numbered Head Together (NHT). Penggunaan pendekatan pembelajaran 

kooperatif dengan metode NHT yang dipilih ini, merupakan suatu keyakinan 

dimana siswa dapat saling berinterkasi dan bekerja sama dalam kelompok 

sehingga dapat memecahkan permasalahannya, sedangkan guru sebagai 

pembimbing atau memberikan petunjuk cara memecahkan permasalahan. 

Kagan (dalam Yuanita, 2004) menyimpulkan bahwa belajar secara 

kooperatif akan mendorong prestasi belajar dan pembelajaran ketrampilan siswa 

untuk semua tingkat usia. Serta memberikan dampak positif pada penghargaan 

individu, motivasi yang tinggi dan sikap yang lebih positif terhadap pelajaran. 

Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut 

mengenai pendekatan pembelajaran kooperatif dengan tipe NHT pembelajaran 

matematika khususnya materi bangun ruang dengan judul “Peningkatan 

Pemahaman Konsep dan Motivasi Belajar Bangun Ruang Melalui 

Pembelajaran Kooperatif dengan tipe Numbered Head Together (NHT) pada 

Kelas V-a SD Muhammadiyah 01 Malang” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas, maka 

permasalahan umum yang dicari jawabannya melalui penelitian dirumuskan: 

1.2.1 Bagaimanakah penerapan pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat 

meningkatkan pemahaman konsep bangun ruang pelajaran matematika 

siswa kelas V-a SD Muhammadiyah 1 Malang? 
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1.2.2 Bagaimanakah penerapan pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat 

meningkatkan motivasi belajar pada bangun ruang pelajaran 

matematika siswa kelas V-a SD Muhammadiyah 1 Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan merupakan arah suatu rangkaian kegiatan, oleh karena itu harus 

ditetapkan terlebih dahulu, dengan maksud supaya kegiatan ini tercapai dalam 

hasil yang diharapkan serta terlaksana dengan baik dan teratur. Adapun tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1.3.1 Untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dalam 

penggunaan Pembelajaran Kooperatif tipe NHT pada matematika 

materi menentukan volume kubus dan balok siswa kelas V-a di SD 

Muhammadiyah 1 Malang. 

1.3.2 Untuk mendiskripsikan proses dan hasil penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dalam upaya meningkatkan motivasi belajar 

materi menetukan volume kubus dan balok siswa kelas V-a SD 

Muhammadiyah 1 Malang 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Secara umum, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi 

masukan kepada pembelajaran matematika utamanya dalam 

meningkatkan pemahaman konsep bangun ruang pada siswa dalam 

menentukan volume kubus dan balok. Secara khusus, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi pada strategi pembelajaran 
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matematika agar pemahaman konsep siswa bertambah serta motivasi 

belajar siswa dapat meningkat. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1.5.2.1 Bagi siswa 

Proses pembelajaran ini dapat menambah pemahaman konsep dan 

meningkatkan motivasi belajar bangun ruang bagi siswa kelas V. 

1.5.2.2 Bagi guru 

Memberikan masukan kepada guru, khususnya guru matematika, 

bahwa pendekatan Pembelajaran Kooperatif tipe NHT dapat 

digunakan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang lebih 

menarik dan kreatif dalam menambah pemahaman konsep siswa 

serta meningkatkan motivasi bangun ruang bagi siswa kelas V. 

1.5.2.3 Bagi peneliti 

Dapat digunakan sebagai pengalaman menulis karya ilmiah dan 

melaksanakan penelitian dalam pendidikan matematika sehingga 

dapat menambah cakrawala pengetahuan, khususnya untuk 

mengetahui sejauh mana peningkatan pemahaman konsep dan 

motivasi siswa pada materi bangun ruang setelah dilakukan proses 

pembelajaran dengan Pembelajaran Kooperatif tipe NHT pada 

matematika. 

1.5.2.4 Bagi peneliti lainnya 

Memberikan masukan kepada peneliti selanjutnya agar dalam 

mengadakan penelitian lebih memfokuskan pada upaya peningkatan 
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pemahaman konsep dan motivasi siswa khususnya materi bangun 

ruang. 

 

1.6 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Untuk membatasi dari pembahasan pada penelitian ini, maka ruang 

lingkup penelitian ini adalah berkisar pada penerapan pendekatan Pembelajaran 

Kooperatif tipe NHT untuk meningkatkan pemahaman konsep dan motivasi 

belajar matematika pokok bahasan menentukan volume kubus dan balok pada 

siswa kelas V-a SD Muhammadiyah 1 Malang. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan dari 

kompetensi dasar: 

1.6.1 Menentukan rumus volume kubus dan balok 

1.6.2 Memecahkan masalah kehidupan sehari-hari yang menyangkut volume 

kubus dan balok. 

 

1.7 Definisi Istilah 

Untuk memudahkan dan menghindari kemungkinan terjadinya kekeliruan 

atau kesalahpahaman dalam menafsirkan pengertian atau makna dari judul 

penelitian ini, maka penulis memberikan istilah sebagai berikut: 

1.7.1 Pembelajaran kooperatif adalah penugasan berkelompok pada siswa 

dengan pengarahan guru. Kegiatannya, masing-masing kelompok 

diberikan petunjuk untuk menentukan volume kubus dan balok yang 

diminta berdasarkan kompetensi dasar. Kemudian dengan bimbingan 

guru, siswa berkelompok menentukan volume dan membuat gambar 

kubus dan balok dengan kaidah gambar tiga dimensi. 
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1.7.2 Numbered Head Together adalah salah satu jenis atau tipe pembelajaran 

kooperatif yang digunakan sebagai metobe pengajaran. NHT adalah 

metode berkelompok yang ditandai penomoran/penamaan pada masing-

masing kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5-6 orang yang 

beragam kemampuan ber-matematika. Kegiatan masing-masing 

kelompok saling membantu menyelesaikan tugas menentukan volume 

kubus dan balok sesuai yang diminta guru dalam LKS yang dibagikan 

kepada setiap kelompok. Setelah waktu yang ditentukan, guru 

memanggil acak nomor/nama kelompok untuk mempresentasikan hasil 

kerja mereka. Sedangkan dalam menentukan anggota kelompok, guru 

mengacak berdasarkan nomor yang dipilih siswa sendiri. 

1.7.3 Pemahaman konsep adalah kemampuan yang berupa penguasaan 

sejumlah materi pelajaran matematika dimana siswa tidak sekedar 

mengenal dan mengetahui (mengingat sejumlah konsep), tetapi mampu 

kembali mengungkapkan atau mendefinisikan konsep dalam bentuk 

yang lebih mudah dimengerti serta dapat memberikan implementasi dan 

mampu mengaplikasikannya. 

1.7.4 Motivasi adalah kondisi yang muncul dari individu yang disebabkan 

oleh interaksi antara motif dengan kejadian-kejadian yang diamati oleh 

individu, sehingga mendorong individu tersebut mengaktifkan perilaku 

menjadi tindakan nyata.  

1.7.5 Bangun ruang yang menjadi fokus penelitian ini adalah kubus dan 

balok khususnya dalam menentukan volume kubus dan balok. 


