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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Matematika merupakan sebuah ilmu pasti yang selama ini menjadi dasar 

dari segala ilmu pengetahuan di dunia ini. Semua kemajuan zaman, perkembangan 

kebudayaan dan peradaban manusia tidak terlepas dari unsur matematika. Tanpa 

ada matematika, tentu saja peradaban manusia tidak akan pernah mencapai 

kemajuan seperti sekarang ini (Fathani, 2009:5). Matematika merupakan dasar bagi 

ilmu-ilmu lain, terutama ilmu yang berkaitan dengan angka dan hitung-hitungan. 

Sehingga dengan mempelajari matematika secara tidak sengaja juga membuka 

pintu bagi ilmu-ilmu lainnya untuk dipelajari. Mata pelajaran matematika perlu 

diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali 

mereka dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif 

serta kemampuan bekerja sama. 

Matematika merupakan salah satu ilmu yang di ajarkan mulai dari jenjeng 

sekolah dasar hingga perguruan tingi. Sekolah Dasar merupakan fondasi awal 

matematika yang ditanamkan pada anak. Ilmu matematika di gunakan dalam setiap 

kegiatan manusia yang tidak lepas dari kegiatan hitung-menghitung. Bahkan pada 

jenjang prasekolahpun, ilmu matematika sudah diperkenalkan. Ilmu matematika 

sebagai ilmu hitung pada dasarnya adalah ilmu yang memiliki fungsi luas dalam 

kehidupan sehari-hari (Jannah,2011:21). Saat ini, semua orang tanpa sadar selalu 

menggunakan ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari, meski dalam konsep 

yang sederhana. 
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Mata pelajaran yang sering dianggap sulit di jenjang sekolah dasar, bahkan 

di jenjang yang lebih tinggi salah satunya adalah matematika. Pada dasarnya 

memang tidak mudah mengajarkan matematika kepada siswa. Dalam kenyataannya 

di lapangan, sebagian siswa menjadikan mata pelajaran matematika sebagai mata 

pelajaran yang menakutkan. Dalam matematika terdapat angka, berhitung, rumus-

rumus, merupakan hal yang membuat kepala pusing, membosankan, serta 

menguras pikiran bagi sebagian siswa dan tidak disukai sebagian siswa. 

Matematika menjadi kelihatan susah dan menjadi mata pelajaran yang menakutkan 

dikalangan siswa adalah adanya faktor lain dari matematika itu sendiri, seperti 

lingkungan sekolah, model pembelajaran, metode pembelajaran, guru, dan lain 

sebagainya (Jannah, 2011:25). Dalam kondisi seperti ini yang hendaknya guru 

mencari sebuah solusi seperti penggunaan model dan metode yang bisa digunakan 

agar matematika tidak menjadi mata pelajaran yang menakutkan bagi sebagian 

siswa.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan model dengan metode 

pembelajaran yang kurang bervariasi dan cenderung bersifat monoton dengan 

menggunakan metode ceramah menjadi permasalahan klasik dalam kegiatan 

belajar mengajar di sekolah. Masalah utama dalam pembelajaran pada pendidikan 

formal (sekolah) dewasa ini adalah masih rendahnya daya serap peserta didik 

(Ahmadi, 2011:95). Hal ini nampak dari rata-rata hasil belajar peserta didik yang 

senantiasa masih sangat memprihatinkan, prestasi ini 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). Dalam arti yang lebih subtansial, bahwa proses pembelajaran hingga 
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dewasa ini masih memberikan dominasi guru dan tidak memberikan akses bagi 

anak didik untuk berkembang secara mandiri melalui penemuan dalam proses 

berpikirnya. 

Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti pada tanggal 3 November 2017, 

kondisi kegiatan pembelajaran yang cenderung bersifat tradisional masih ada dalam 

proses pembelajaran matematika di SD Negeri 1 Slamparejo. Guru masih 

menerapkan model dan metode yang kurang bervariasi seperti ceramah dan 

penugasan, sehingga pada saat proses pembelajaran berlangsung masih 

ditemukannya siswa yang mengantuk terutama siswa yang duduk di barisan 

belakang, mengerjakan tugas lain, bermain, mengobrol dengan temannya. Para 

siswa juga masih pasif dan merasa enggan bila diminta oleh guru untuk maju ke 

depan mengerjakan tugas yang telah diberikan. Kondisi seperti ini mengakibatkan 

kurangnya perhatian dan aktivitas siswa dalam pembelajaran sehingga dapat 

mengakibatkan rendahnya daya serap siswa terhadap materi yang diajarkan dan 

dapat mempengaruhi hasil belajar yang belum sesuai dengan KKM yang 

diharapkan. 

Sedangkan hasil wawancara dengan guru wali kelas tiga, selain 

menggunakan metode ceramah, guru juga menerapkan metode kerja kelompok. 

Namun metode kelompok yang diterapkan hanya menerjakan tugas secara 

berkelompok saja. Pada metode kerja kelompok ini menempatkan siswa dalam 

kelompok-kelompok untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Metode semacam 

ini tentu kurang memberikan hasil yang maksimal karena kurang memperhatikan 

keterlibatan seluruh anggota kelompok, sering ditemukan ada beberapa siswa yang 
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santai hanya sekedar ikut-ikutan dan tidak berkontribusi dalam kegiatan diskusi 

kelompok. 

Materi perkalian dan pembagian di ajarkan pada kelas tiga dan sangat 

penting bagi siswa untuk mempelajarinya, karena perkalian dan pembagian akan 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila sejak awal kemampuan perkalian 

dan pembagian masih kurang yang bisa dilihat dari hasil belajar siswa yang masih 

rendah, maka siswa akan mengalami kesulitan dalam belajar matematika pada 

materi-materi lanjutan khusunya materi perkalian dan pembagian dengan bilangan 

yang lebih tinggi. Kemampuan menghitung perkalian dan pembagian dalam 

pembelajaran matematika siswa SD Negeri 1 Slamparejo masih rendah. KKM mata 

pelajaran matematika kelas tiga adalah 70. Pada ulangan pokok perkalian dan 

pembagian dari 32 siswa yang mengikuti ulangan diperoleh ketuntasan klasikal 

(siswa yang tuntas) yang seharusnya lebih dari 70% dan yang diperoleh adalah 

53%. Nilai yang memenuhi KKM ada 18 siswa dan yang belum memenuhi KKM 

ada 14 siswa.  

Berdasarkan data yang diperoleh di SD Negeri 1 Slamparejo sudah 

selayaknya guru membuat suatu terobosan dalam hal pemilihan model dan metode 

yang tepat dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pelajaran matematika. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dessi 

dengna judul penelitian “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Numbered Head Together (NHT) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Mata 

Pelajaran Matematika Pokok Bahasan Hubungan Antar Satuan Kelas III Di Mi 

Nurul Huda Raji Demak Tahun Ajaran 2014/2015”, berhasil meningkatkan hasil 

belajar siswa. Numbered Head Together (NHT) atau penomoran berpikir bersama 
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merupakan varian dari model pembelajaran yang dapat diterapkan. Adapun 

penelitian terdahulu lainya yang dilakukan oleh Budiyati dari Universitas Negeri 

Yogyakarta dengan judul “Penerapan Metode Permainan Untuk Meningkatkan 

Minat Belajar IPA Siswa Kelas V SD Negeri Krogowanan, Kecamatan Sawangan, 

Kabupaten Magelang Tahun Ajaran 2013/ 2014”, juga berhasil meningkatkan hasil 

belajar siswa. Numbered Head Together (NHT) dirancang untuk melibatkan lebih 

banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan 

mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut (Trianto,2009:82). 

Ciri khasdari model Numbered Head Together (NHT) adalah guru menunjuk salah 

satu nomor (siswa) secara acak untuk mempresentasikan hasil kegiatan berpikir 

besama kelompoknya. Pemanggilan siswa secara acak akan memperlibatkan semua 

siswa, karena dengan pemanggilan secara acak siswa menjadi siap semua. 

Pembelajaran kooperatif Number Heads Together memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan pertimbangan jawaban yang 

paling tepat (Isjoni, 2009: 113). Model ini dapat meningkatkan tanggung jawab dan 

kerjasama antar anggota kelompok, karena setiap anggota kelompok selain 

bertanggung jawab atas pembelajarannya juga bertanggung jawab atas 

pembelajaran anggota kelompoknya. Pemanfaatan model Number Heads Together 

(NHT) merupakan inovasi pembelajaran yang mengubah pembelajaran dari teacher 

center menjadi student center, siswa didorong untuk aktif dalam proses belajar dan 

mampu berkolaborasi dengan temannya dari latar belakang yang berbeda dengan 

demikian siswa tidak hanya belajar dari guru, tetapi juga dari sesama siswa. 

Penyampaian gagasan oleh siswa dapat mempertajam, memperdalam, 
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memantapkan, atau menyempurnakan gagasan itu karena memperoleh tanggapan 

dari siswa lain atau guru (Yamin, 2009:15). 

Selain pemilihan model pembelajaran, pemilihan metode pembelajaran pun 

bisa menjadi alternatif dalam pembelajaran yakni dengan belajar sambal bermain. 

Cara belajar sambil bermain masih dibutuhkan pada sekolah dasar terutama di kelas 

rendah, karena di usia itu anak masih dalam usia bermain. Bermain mempunyai 

banyak manfaat dalam mengembangkan keterampilan anak, sehingga anak lebih 

siap untuk menghadapi lingkungannya dan lebih siap untuk mengikuti pendidikan 

pada jenjang yang lebih tinggi. Salah satu metode pembelajaran yang dapat 

diterapkan dengan cara bermain adalah metode permainan kartu bilagan. Metode 

permainan kartu bilangan ini dilakukan dengan cara guru memberikan sebuah kartu 

pada pada siswa yang didalam kartu tersebut terdapat soal perkalian dan 

pembagian, para siswa di minta untuk menjawab soal yang terdapat pada kartu 

tersebut. Setelah berhasil menjawab soal pada salah satu kartu, maka di ganti soal 

lain yang terdapat pada kartu temannya begitupun seterusnya hingga siswa bisa 

menjawab semua pertanyaan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah ini sangat menarik untuk 

diangkat menjadi suatu penelitian dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar 

Matematika Melalui Model NHT dan Metode Permainan Kartu Pada Siswa 

Kelas 3 SD Negeri 1 Slamparejo”. 

  



7 
 

 
 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penerapan model NHT dengan metode permainan kartu dalam 

meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas 3 SD Negeri 1 

Slamparejo ? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar matematika pada siswa kelas 3 SD Negeri 

1 Slamparejo setelah diterapkannya model NHT dengan metode permainan 

kartu ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui penerapan model NHT dengan metode permainan kartu 

dalam meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas 3 SD Negeri 1 

Slamparejo. 

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar matematika pada siswa kelas 3 SD 

Negeri 1 Slamparejo setelah diterapkannya model NHT dengan metode 

permainan kartu. 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir yang telah dijelaskan, maka 

dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H0: Tidak ada pengaruh model NHT dengan metode permainan kartu dalam 

meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas 3 SD Negeri 1 

Slamparejo  
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H1: Ada pengaruh model NHT dengan metode permainan kartu dalam 

meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas 3 SD Negeri 1 

Slamparejo 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

a) Manfaat secara teoretis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan pada guru dalam 

pemilihan model dan metode pembelajaran, khususnya model NHT dan metode 

bermain kartu pada mata pelajaran matematika. 

b) Manfaat sacara praktis 

a) Bagi peneliti adalah bagian dari pengabdian yang dapat dijadikan refleksi 

untuk terus mencari dan mengembangkan inovasi dalam hal pembelajaran 

menuju hasil yang lebih baik. 

b) Bagi guru, penelitian ini dapat menjadi referensi tentang penerapan model 

NHT dan metode permainan kartu sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

c) Bagi siswa, hasil penelitian ini akan memberikan pengalaman suasana 

belajar baru yang menyenangkan dan berkesan. Serta dapat meningkatkan 

keterampilan social siswa dalam kegiatan berdiskusi. 

d) Bagi pihak sekolah memberikan kontribusi bagi perbaikan dalam proses 

pembelajaran dengan adanya inovasi model dan metode pembelajaran pada 

khususnya dan kemajuan sekolah pada umumnya. 
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F. Definisi Operasional 

1. Peningkatan adalah menaikkan, mempertinggi, memperhebat suatu hasil atau 

produk.  

2. Hasil belajar siswa merupakan kemampuan yang dimiliki siswa setelah siswa 

menerima materi dapa saat proses pembelajaran. 

3. Model NHT merupakan salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang 

mewajibkan semua anggota keompok untuk mengerti akan materi yang 

diajarkan. Setiap kelompok akan diberi tugas dan diminta untuk berpikir 

bersama. Kemudian, guru akan memanggil salah satu nomor secara acak untuk 

mempresentasikan jawaban dari hasil diskusi kelompoknya. 

4. Metode sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana 

yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. 

5. Metode bermain kartu merupakan sebuah metode pembelajaran yang 

dilakukan dengan cara guru memberikan sebuah kartu pada pada siswa yang 

didalam kartu tersebut terdapat soal perkalian dan pembagian, para siswa di 

minta untuk menjawab soal yang terdapat pada kartu tersebut. Setelah berhasil 

menjawab soal pada salah satu kartu, maka di ganti soal lain yang terdapat pada 

kartu temannya begitupun seterusnya hingga siswa bisa menjawab semua 

pertanyaan.
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