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PENDAHULUAN 
 
 
 
 
A.  Latar Belakang Permasalahan 

 
Dewasa   ini   perkembangan   ilmu   pengetahuan   dan   teknologi yang 

semakin   pesat   sangat   membantu   di   semua   aspek   kehidupan   bangsa. 

Pendidikan  matematika  sebagai  salah  satu  ilmu  dasar,  baik  aspek  terapan 

maupun aspek penalarannya mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

upaya meningkatkan penguasaan sains dan teknologi. 

Menurut Russefendi (1991:138) konsep di dalam matematika adalah ide 

atau   gagasan   yang   memungkinkan   kita   untuk   mengelompokkan   obyek 

kedalam  contoh  dan  bukan  contoh.  Atau  dapat  diartikan  konsep  matematika 

abstrak   yang   memungkinkan   kita   untuk   mengelompokkan   obyek   atau 

kejadian. 

Abdurrahman  Mulyono  (2003:253)  mengemukakan  bahwa  matematika 

merupakan ilmu yang mendidik manusia untuk berpikir logis, teoritis, rasional 

dan percaya diri. Sehingga matematika merupakan dasar dari ilmu 

pengetahuan  yang  lain.  Oleh  karena  itu,  matematika  harus  dikuasai oleh 

segenap warga Negara sebagai sarana untuk memecahkan masalah sehari-hari, 

sehingga  mereka  mampu  bertahan  dalam  era  globalisasi  yang  berteknologi 

maju di saat sekarang maupun yang akan datang. 

Conny Setiawan   dkk   (1992:6)   mengemukakan   bahwa   para   siswa 

memang  memiliki  sejumlah  pengetahuan,  namun  banyak pengetahuan  itu  
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diterima   dari   guru   sebagai   informasi,   sedangkan   mereka   sendiri   tidak 

dibiasakan  untuk  mencoba  menemukan  sendiri  pengetahuan  atau  informasi 

itu. Akibatnya pengetahuan itu tidak bermakna dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut J. Mursell & S. Nasution (2006:5), pada suatu penyelidikan ternyata 

bahwa   siswa   menguasai   bahan   pelajaran   seperti   tercantum  dalam  buku, 

bahkan  ada  yang  mengenal  pelajaran  sampai  kata-katanya.  Akan  tetapi  bila 

ditanyakan  soal  dan  masalah-masalah  berkenaan  dengan  bahan  itu  untuk 

membuktikan  bahwa  siswa  memang  menguasainya  ternyata  bahwa  hasilnya 

sangat menyedihkan, pengetahuan siswa rupanya hafalan belaka. J. Mursell & 

S.  Nasution  (2006:27),  dengan  ulangan  saja  tidak  akan  dapat  memperbaiki 

hasil  belajar.  Perbaikan  hanya  tercapai  dengan  memberi  kesempatan  kepada 

siswa untuk mencari dan menemukan jawabam-jawaban sendiri. Hanya hasil 

belajar  yang  demikian  akan  melekat  dan  tidak  mudah  dilupakan.  Syaiful 

Sagala (2006:75-76), proses pembelajaran yang tidak baik, hanya 

melaksanakan kegiatan rutin belaka, yang penting ada guru dalam kelas dan 

siswa  tidak  berkeliaran  maka  hasilnya  pun  tidak  akan  memuaskan.  Proses 

diukur melalui hasil dan hasil akan kelihatan melalui proses. Jadi proses dan 

hasil  bersifat  saling  melengkapi.  Diasumsikan  bahwa  proses  pembelajaran 

dilaksanakan  dengan  baik  sesuai  dengan  rencana  yang  disusun  sebelumnya, 

maka  hasilnya  pun  diperkirakan  akan  baik  dan  memuaskan.  Pembelajaran 

yang   berlangsung   disekolah   bersifat   formal,   prosesnya   disengaja   dan 

direncanakan   dengan   bimbingan   guru   dan   pendidik   lainnya   agar   siswa 
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mencapai  tujuan  dan  menguasai  bahan  belajar  yang  diberikan  guru  sesuai 

dengan kurikulum untuk dipelajari. 

Menurut   Syaiful   Sagala   (2006:93),   ada   beberapa   alasan   mengapa 

pendekatan  kontekstual  menurut  Depdiknas  (2003)  menjadi  pilihan,  salah 

satunya  adalah  sejauh  ini  pendidikan  kita  masih  didominasi  oleh  pandangan 

bahwa  pengetahuan  sebagai  fakta-fakta  yang  harus  dihafal.  Kelas  masih 

berfokus  pada  guru  sebagai  sumber  utama  pengetahuan,  kemudian  ceramah 

menjadi  pilihan  utama  strategi  belajar. Untuk  itu,  diperlukan  sebuah  strategi 

belajar “baru” yang lebih memberdayakan siswa. 

Menurut Anita Lie (2007:3–4) dalam dunia pendidikan paradigma yang 

lama adalah guru memberikan pengetahuan kepada siswa yang pasif. Banyak 

guru dan dosen masih menganggap paradigma lama ini sebagai satu-satunya 

alternatif. Tuntutan dalam dunia pendidikan sudah banyak berubah. Kita tidak 

bisa  lagi  mempertahankan  paradigma  lama  tersebut.  Teori,  penelitian  dan 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran membuktikan bahwa para guru dan dosen 

sudah harus mengubah paradigma pengajaran. 

Dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  nomor  41  tahun  2007 

tentang standar proses menyebutkan bahwa 

 
Standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mencakup 

perencanaan  proses  pembelajaran,  pelaksanaan  proses  pembelajaran, 

penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. 

Mengingat kebhinekaan budaya,   keragaman latar belakang   dan 

karakteristik  peserta  didik,  serta  tuntutan  untuk  menghasilkan  lulusan 

yang bermutu, proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar 

dan  menengah  harus  interaktif,  inspiratif,  menyenangkan,  menantang, 

dan memotivasi peserta didik untuk  berpartisipasi aktif, serta 

memberikan  ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 
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kemandirian  sesuai  dengan  bakat,  minat  dan  perkembangan  fisik  serta 

psikologis peserta didik. 

 
Menurut Isjoni (2007:5), perkembangan model pembelajaran dari waktu 

ke waktu terus mengalami perubahan. Model-model pembelajaran tradisional 

kini  mulai  ditinggalkan  berganti  dengan  model  yang  lebih  modern.  Sejalan 

dengan  pendekatan  kontruktivisme  dalam  pembelajaran,  salah  satu  model 

pembelajaran yang kini banyak mendapat respon adalah model pembelajaran 

kooperatif.   Isjoni   (2007:13),   beberapa   ahli   menyatakan   bahwa   model 

pembelajaran kooperatif dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan prestasi 

belajarnya. 

Penelitian  Wahyu  Prihantini  (2008)  menyimpulkan  bahwa  penerapan 

hasil  belajar  dengan  menggunakan  metode  Numbered  Heads  Together  lebih 

baik   dibandingkan   dengan   metode   Think   Pair   Share,   dan   penelitian 

Nurhikmawati  (2008)  yang  memperoleh  kesimpulan  bahwa  ada  perbedaan 

hasil  belajar  dalam  penerapan  metode  Jigsaw  dengan  metode  STAD,  serta 

pada  penelitian  Ari  Septina  (2007),  ada  pengaruh  persepsi  siswa  

terhadap kompetensi guru pada kompetensi pembelajaran matematika dalam 

implementasi kurikulum berbasis kompetensi. 

Mencermati hal tersebut diatas, guru harus memilih model atau 

pendekatan yang tepat sehingga dapat meningkatkan iklim proses 

pembelajaran  yang  aktif  dan  bermakna  sehingga  siswa  lebih  menguasai  dan 

memahami pelajaran sehingga hasil belajar siswa meningkat. Salah satu model 

pembelajaran  yang  mendukung  tujuan  agar  siswa  dapat  menguasai  konsep 

pembelajaran dengan tepat adalah menerapkan model pembelajaran kooperatif 
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tipe  Numbered  Heads  Together  (NHT)  dan  tipe  Jigsaw.  Pembelajaran  ini 

menekankan   pada   penggunaan   struktur   tertentu   yang   dirancang   untuk 

mempengaruhi   interaksi   siswa   sehingga   siswa   mampu   bekerja   saling 

membantu  dalam  kelompok  kecil.  Struktur  tipe  NHT  dan  Jigsaw  adalah 

struktur yang dikembangkan untuk mengajarkan ketrampilan sosial. 

Pembelajaran dengan pendekatan  kooperatif tipe NHT merupakan 

pembelajaran  kelompok  dimana  kelas  dibagi  menjadi  kelompok-kelompok 

belajar   yang   terdiri   dari   siswa-siswa   yang   bekerja   sama   dalam   suatu 

perencanaan kegiatan.    Sedangkan  pembelajaran   dengan  pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw melibatkan seluruh siswa dalam belajar dan sekaligus 

mengajarkan kepada orang lain. 

Dilihat  dari  permasalahan  yang  telah  disebutkan  diatas,  maka  akan 

dilakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Metode 

Pembelajaran  Tipe  Numbered  Heads  Together  dan  Tipe  Jigsaw  terhadap 

Prestasi  Belajar  Siswa  dan  Persepsi  Siswa  Mengenai  Proses  Pembelajaran 

Matematika”. 

B.  Identifikasi Masalah 

 
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  diatas,  dapat  diidentifikasi 

masalah-masalah yang timbul. 

1.   Guru memberikan pengetahuan kepada siswa yang pasif. 

 
2.   Pengetahuan siswa yang diterima dari guru hanya sebagai informasi. 

 
3.   Siswa hanya menguasai bahan pelajaran seperti tercantum dalam buku. 

 
4.   Ulangan tidak akan memperbaiki hasil belajar siswa. 
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5.   Siswa  menilai  bahwa  metode  pembelajaran  yang  digunakan  selama  ini 

tidak bervariasi dan membosankan. 

6.   Hasil belajar yang diperoleh tidak memuaskan. 

 
C.   Pembatasan Masalah 

 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka terdapat berbagai macam 

masalah  dalam  penelitian.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  pembatasan  agar 

penelitian  ini  dapat  dikaji  lebih  mendalam  untuk  memperoleh  hasil  yang 

maksimal yaitu sebagai berikut: 

1.   Metode pembelajaran 

 
Pada  penelitian  ini  akan  menggunakan  metode  pembelajaran  

matematika tipe   NHT   dan   tipe   Jigsaw   untuk   kelas   eksperimen   

dan   metode konvensional untuk kelas kontrol. 

2.   Persepsi siswa terhadap proses pembelajaran 

 
Persepsi   siswa   terhadap   proses   pembelajaran   ditunjukkan   dari   

cara pandang siswa mengenai proses pembelajaran yang menggunakan 

metode NHT, Jigsaw dan metode konvensional. 

3.   Prestasi belajar siswa 

 
Prestasi belajar adalah nilai matematika siswa yang diperoleh dari evaluasi 

belajar yang diberikan guru diakhir proses pembelajaran. 

D. Perumusan Masalah 

 
Suatu  penelitian  akan  mudah  dilaksanakan  apabila  telah  diketahui  apa 

yang menjadi permasalahannya, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 
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1.   Adakah pengaruh prestasi belajar matematika siswa yang belajar 

menggunakan   metode   pembelajaran   kooperatif   tipe   Numbered   

Heads Together, tipe Jigsaw dan dengan metode konvensional? 

2.   Adakah perbedaan persepsi siswa mengenai proses pembelajaran 

matematika  dengan  menggunakan  metode  pembelajaran  kooperatif  

tipe NHT, Jigsaw dan metode konvensional. 

E.   Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin yang dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk  mengetahui  pengaruh  penerapan  metode  pembelajaran  kooperatif 

tipe   Numbered   Heads   Together,   tipe   Jigsaw   dan   dengan   

metode konvensional terhadap prestasi belajar siswa. 

2. Untuk mengetahui persepsi siswa mengenai proses pembelajaran 

matematika  dengan  menggunakan  metode  pembelajaran  kooperatif  

tipe NHT, Jigsaw dan metode konvensional. 

F.   Manfaat Penelitian 

 
Diharapkan   hasil   penelitian   ini   dapat   memberikan   manfaat   sebagai 

berikut: 

1. Teoritis 

 
Secara umum penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan terhadap pembelajaran matematika bahwa penerapan metode 

pembelajaran  tipe  NHT  dan  Jigsaw  dapat  digunakan  sebagai  alternatif 

untuk   meningkatkan   prestasi   belajar   matematika   siswa   dan   proses 

pembelajaran yang efektif dan efisien. 
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2. Praktis 

 
a.   Sebagai  masukan  bagi  guru  dan  sekolah  untuk  menerapkan  model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi belajar matematika. 

b.   Sumbangan  dalam rangka  perbaikan  pembelajaran  dan  peningkatan 

mutu proses pembelajaran, khususnya mata pelajaran matematika 

c.   Meningkatkan  prestasi  belajar  matematika  siswa  dibidang  kognitif, 

afektif dan psikomotorik. 

d.   Sebagai  bahan  acuan  /  rujukan  untuk  penelitian  yang  relevan  bagi 

peneliti lain. 


