
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi perkembangan 

dan perwujudan dari individu, terutama bagi pembangunan bangsa dan negara. 

Tujuan pendidikan pada umumnya ialah menyediakan lingkungan yang 

memungkinkan siswa untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya secara 

optimal, sehingga ia dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan pribadinya dan 

kebutuhan masyarakat (Mahardiyanti, 2014:85). Pemerintah melakukan 

berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penyempurnaan 

kurikulum. Penerapan kurikulum 2013 diharapkan bisa berjalan secara optimal 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama dalam pembelajaran 

matematika. 

Pembelajaran matematikan merupakan salah satu bidang studi yang  

dipelajari di semua jenjang pendidikan. Mata pelajaran matematika perlu 

diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali 

peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan 

kreatif, serta kemampuan bekerja sama (Muchlis, 2012:136).  Jika pembelajaran 

matematika berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari, maka dibutuhkan guru 

yang memahami berbagai strategi maupun model pembelajaran yang 

disesuaikan dengan materi pelajaran matematika. Pada umumnya, guru 

menggunakan cara lama dalam menyampaikan pelajaran sehingga siswa kurang 

termotivasi. 

memungkinkan siswa untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya secara 

optimal, sehingga ia dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan pribadinya dan 

kebutuhan masyarakat (Mahardiyanti, 2014:85). Pemerintah melakukan 

berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penyempurnaan 

kurikulum. Penerapan kurikulum 2013 diharapkan bisa berjalan secara optimal 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama dalam pembelajaran 

matematika. 

Pembelajaran matematikan merupakan salah satu bidang studi yang  

dipelajari di semua jenjang pendidikan. Mata pelajaran matematika perlu 

diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali 

peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan 
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Salah satu permasalahan dalam pembelajaran matematika ialah menyangkut 

pengolahan pembelajaran yang diberikan. Ini berkaitan erat dengan banyaknya 

peserta didik yang mengalami kesulitan dalam pelajaran matematika. Menurut 

Nurmalis (2015:69) untuk mencapai kualitas dan produktivitas pembelajaran, 

kelas harus dikelola dan diorganisir melalui pengolahan pembelajaran dan 

penyampaian yang tepat kepada peserta didik. Oleh adanya pengolahan 

pembelajaran yang produktif ini maka diharapkan penyampaian materi kepada 

peserta didik dapat mendapatkan hasil yang diinginkan. 

Semua pembelajaran yang ada di sekolah dasar menggunakan Kurikulum 

2013, dimana dalam Kurikulum 2013 terdapat tema-tema yang diberikan pada 

setiap pembelajaran. Menurut Majid (2014:17) pembelajaran tematik dengan 

mengangkat tema-tema yang dekat dengan kehidupan siswa dan lingkungannya 

akan memberikan makna bagi siswa. Sehingga penjelasan tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pembelajaran tematik yang diberikan kepada peserta didik 

bertujuan untuk membantu peserta didik memenuhi kebutuhan belajarnya serta 

menarik minat dan bakat peserta didik. 

Terdapat banyak sekali model pembelajaran yang bisa digunakan oleh 

seorang guru. Model pembelajaran yang bisa diberikan diantaranya Model NHT

(Numbered Heads Together). Menurut Suparmi (2015:99) penggunaan model 

pembelaaran kooperatif tipe NHT ini dapat melibatkan peserta didik untuk dapat

berfikir sehingga mereka dapat terlibat langsung dalam proses pembelajaran. 

Penggunaan model pembelajaran tipe NHT ini memiliki ciri khas sendiri 

diantaranya model NHT adalah hanya menginginkan satu siswa yang mewakili 

peserta didik dapat mendapatkan hasil yang diinginkan. 

Semua pembelajaran yang ada di sekolah dasar menggunakan Kurikulum 

2013, dimana dalam Kurikulum 2013 terdapat tema-tema yang diberikan pada 

setiap pembelajaran. Menurut Majid (2014:17) pembelajaran tematik dengan 

mengangkat tema-tema yang dekat dengan kehidupan siswa dan lingkungannya 

akan memberikan makna bagi siswa. Sehingga penjelasan tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pembelajaran tematik yang diberikan kepada peserta didik 

bertujuan untuk membantu peserta didik memenuhi kebutuhan belajarnya serta 

menarik minat dan bakat peserta didik. 

Terdapat banyak sekali model pembelajaran yang bisa digunakan oleh 

seorang guru. Model pembelajaran yang bisa diberikan diantaranya 
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kelompoknya tanpa menginformasikan sebelumnya kepada kelompok tersebut 

siapa yang akan menjadi wakilnya.  

Penelitian relevan yang menerapkan analisis pembelajaran matematika 

dengan menggunakan model kooperatif tipe NHT diteliti oleh Henri Marhadi 

(2014) yang hasil penelitiannya menunjukan bahwa penerapan model Numbered 

Head Together (NHT)  dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas Vd SDN 

184 Pekan Baru serta penerapan model pembelajara kooperatif tipe NHT dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran kelas Vd SDN 184 Pekanbaru. Penelitian 

relevan yang lainnya diteliti oleh Kurniaman (2013) yang hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa hasil dari penelitiannya berhasil. Tentu dengan penelitian 

yang relevan sebelumnya dapat diketahui bahwa analisis penggunana model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT sudah diterapkan disekolah . Hal ini tentu saja 

sangat berguna untuk peneliti, karena sebagai salah satu acuan untuk melakukan 

penelitian selanjutnya. 

Sejalan dengan itu, berdasarkan teori tersebuat serta kondisi lapangan di 

sekolah peneliti melakukan observasi dan wawancara pada 21 Januari 2017 di 

SDN Purwantoro 2 Malang pada guru kelas II terkait dengan pembelajaran 

matematika di kelas. Hasil wawancara dan observasi informasi yang didapat 

yaitu mengenai kesulitan siswa memahami pelajaran, khususnya pelajaran yang 

menanamkan konsep seperti pembelajaran matematika. Permasalahan ini 

berangkat dari ketidak pahaman siswa karena kondisi kelas yang kurang 

kondusif serta guru yang jarang atau terbilang tidak menggunakan model 

pembelajaran pada saat pembelajaran. Namun disisi lain guru menggunakan 

berbagai metode dan media agar kondisi pada saat pembelajaran kondusif seperti 

meningkatkan kualitas pembelajaran kelas Vd SDN 184 Pekanbaru. Penelitian 

relevan yang lainnya diteliti oleh Kurniaman (2013) yang hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa hasil dari penelitiannya berhasil. Tentu dengan penelitian 

yang relevan sebelumnya dapat diketahui bahwa analisis penggunana model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT sudah diterapkan disekolah . Hal ini tentu saja 

sangat berguna untuk peneliti, karena sebagai salah satu acuan untuk melakukan 

penelitian selanjutnya. 

Sejalan dengan itu, berdasarkan teori tersebuat serta kondisi lapangan di 

sekolah peneliti melakukan observasi dan wawancara pada 21 Januari 2017 di 

SDN Purwantoro 2 Malang pada guru kelas II terkait dengan pembelajaran 

matematika di kelas. Hasil wawancara dan observasi informasi yang didapat 
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mengajak siswa bermain sambil belajar serta memberikan benda-benda kongkrit 

dalam pembelajaran khususnya pembelajaran matematika.  

Tentu saja hal ini menjadi nilai positif guru dalam mengatasi permasalahan 

yang terjadi pada saat pembelajaran. Namun disini guru belum mencoba 

menggunakan model kooperatif tipe NHT karena belum mengetahui bagaimana 

mengaplikasikan model NHT tersebut dalam pembelajaran matematika. Dilihat 

dari kondisi lapangan tersebut, maka diperlukan model pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sambari bermain. Salah 

satu cara yang peneliti coba terapkan dalam pelajaran matematika kedalam dunia 

siswa adalah dengan menggunakan model NHT. Tujuan peneliti menggunakan 

NHT dalam penelitian ini  untuk membantu siswa memahami materi dengan cara 

yang menyenangkan. Model NHT ini juga mengajak siswa  untuk bekerjasama 

antar siswa sehingga memberikan kesempatan kepada siswa agar terlibat secara 

aktif dalam proses pembelajaran.   

Berdasarkan kondisi di lapangan peneliti akan menerapkan model kooperatif 

tipe NHT untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pada pembelajaran 

matematika dikelas. Penerapan model kooperatif tipe NHT diharapkan dapat 

membantu siswa memahami materi dengan cara yang menyenangkan. Karena 

guru belum menerapkan NHT dalam pembelajaran  maka kondisi tersebut akan 

membantu penelitian jika peneliti menggunakan NHT dalam pembelajaran 

matematika untuk melihat pengaruh yang diperoleh dari model tersebut. Jadi 

peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang pengaruh NHT dalam pembelajaran 

matematika. Maka penelitian ini berjudul “Pengaruh Model Kooperatif Tipe 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sambari bermain. Salah 

satu cara yang peneliti coba terapkan dalam pelajaran matematika kedalam dunia 

siswa adalah dengan menggunakan model NHT. Tujuan peneliti menggunakan NHT. Tujuan peneliti menggunakan NHT

NHT dalam penelitian ini  untuk membantu siswa memahami materi dengan cara NHT dalam penelitian ini  untuk membantu siswa memahami materi dengan cara NHT

yang menyenangkan. Model NHT ini juga mengajak siswa  untuk bekerjasama 

antar siswa sehingga memberikan kesempatan kepada siswa agar terlibat secara 

aktif dalam proses pembelajaran.   

Berdasarkan kondisi di lapangan peneliti akan menerapkan model kooperatif 

NHT untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pada pembelajaran NHT untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pada pembelajaran NHT

matematika dikelas. Penerapan model kooperatif tipe NHT diharapkan dapat NHT diharapkan dapat NHT

membantu siswa memahami materi dengan cara yang menyenangkan. Karena 



5 
 

NHT Terhadap Pembelajaran Matematika Tema Keselamatan di Rumah dan 

Perjalanan Siswa Kelas II SDN Purwantoro 2 Malang”.

B. Rumusan Masalah 

Model pembelajaran kooperatif tipe NHT yang akan menjadikan 

pembelajaran matematika lebih menyenangkan. Berdasarkan latar belakang 

masalah yang sudah dijelaskan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran matematika tema keselamatan di 

rumah dan perjalanan menggunakan model kooperatif tipe NHT pada siswa 

kelas II SDN Purwantoro 2 Malang ? 

2. Bagaimana pengaruh model kooperatif tipe NHT terhadap pembelajaran 

matematika tema keselamatan di rumah dan perjalanan siswa kelas II SDN 

Purwantoro 2 Malang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Pembelajaran matematikan merupakan kegiatan pembelajaran yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Pembelajaran ini 

didukung dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Oleh sebab itu, 

peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:  

1. Mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pembelajaran matematika tema 

keselamatan di rumah dan perjalanan dengan menggunakan model 

kooperatif tipe NHT siswa kelas II SDN Purwantoro 2 Malang ? 

2. Mendeskripsikan pengaruh model kooperatif tipe NHT terhadap 

pembelajaran matematika tema kesemalatan di rumah dan perjalanan siswa 

kelas II SDN Purwantoro 2 Malang ?  

Bagaimana pelaksanaan pembelajaran matematika tema keselamatan di 

rumah dan perjalanan menggunakan model kooperatif tipe NHT pada siswa 

kelas II SDN Purwantoro 2 Malang ? 

Bagaimana pengaruh model kooperatif tipe NHT terhadap pembelajaran 

matematika tema keselamatan di rumah dan perjalanan siswa kelas II SDN 

Purwantoro 2 Malang ? 

Tujuan Penelitian 

Pembelajaran matematikan merupakan kegiatan pembelajaran yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Pembelajaran ini 

didukung dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Oleh sebab itu, 

peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:  
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D. Manfaat Penelitian 

Keberhasilan dalam pembelajaran matematika tidak lepas dari beberapa hal 

yang mempengaruhinya, diantaranya model pembelajaran. dalam penelitian ini 

yang difokuskan adalah bagaimana model pembelajaran kooperatif tipe NHT ini 

dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika. Sehingga harapan peneliti, 

ada beberapa manfaat yang dapat dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun 

praktis. 

1. Manfaat secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT pada pembelajaran matematika. 

2. Manfaat secara praktis penelitian ini sebagai berikut: 

a) Bagi Siswa, membantu sisda dalam mengingkatkan keaktifan dalam 

pembelajaran khususnya pelajaran matematika.

b) Bagi Guru, dari penlitian ini dapat menjadi acuan mengenai model 

pembelajaran sehingga dapat meingkatkan pemahaman matematika. 

c) Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan 

yang baik pada sekolah itu sendiri dan sekolah lain pada umumnya 

dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. 

d) Bagi Pembaca Khususnya Mahasiswa, penelitian ini diharapkan 

dijadikan suatu kajian yang menarik yang perlu diteliti lebih lanjut dan 

lebih mendalam. 

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT pada pembelajaran matematika. 

Manfaat secara praktis penelitian ini sebagai berikut: 

a) Bagi Siswa, membantu sisda dalam mengingkatkan keaktifan dalam 

pembelajaran khususnya pelajaran matematika.

b) Bagi Guru, dari penlitian ini dapat menjadi acuan mengenai model 

pembelajaran sehingga dapat meingkatkan pemahaman matematika. 

c) Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan 

yang baik pada sekolah itu sendiri dan sekolah lain pada umumnya 

dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian tentang pengaruh model kooperatif tipe NHT terhadap 

pembelajaran matematika tema keselamatan di rumah dan perjalanan siswa kelas 

II SDN Purwantoro 2 Malang ini. Sehingga Peneliti mempunyai ruang lingkup 

yaitu sebagai berikut. 

1. Penelian ini fokus dilaksanakan pada kelas II a di SDN Purwantoro 2 

Malang. 

2. Mata pelajaran yang diteliti fokus pada mata pelajaran matematika. 

3. Materi yang diajarkan disesuaikan dengan pembelajaran pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

F. Definisi Operasional 

Penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah deskripsi tentang pengaruh 

model koopertif tipe NHT terhadap pembelajaran matematika tema keselamatan 

di rumah dan perjalanan siswa kelas II SDN Purwantoro 2 Malang. Untuk 

menghindari kesalahan pemahaman dan penafsiran istilah, berikut akan 

dijelakskan penegasan istilah yang berkaitan dengan kajian penelitian ini. 

1. Pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses 

belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun 

sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses 

belajar siswa yang bersifat internal.

2. Model Pembelajaran Kooperatif adalah suatu metode belajar dimana siswa 

belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan 

yang berbeda, kelompok kecil ini setiap anggotanya dituntut untuk saling 

bekerjasama antar anggota kelompok yang satu dengan yang lain.

Mata pelajaran yang diteliti fokus pada mata pelajaran matematika. 

Materi yang diajarkan disesuaikan dengan pembelajaran pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

Definisi Operasional 

Penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah deskripsi tentang pengaruh 

model koopertif tipe NHT terhadap pembelajaran matematika tema keselamatan 

di rumah dan perjalanan siswa kelas II SDN Purwantoro 2 Malang. Untuk 

menghindari kesalahan pemahaman dan penafsiran istilah, berikut akan 

dijelakskan penegasan istilah yang berkaitan dengan kajian penelitian ini. 

Pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses 

belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun 
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3. NHT adalah suatu Model pembelajaran yang lebih mengedepankan kepada

aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari

berbagai sumber yang akhirnya dipresentasikan di depan kelas.




