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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Pendidikan sebagai bagian dalam integral kehidupan masyarakat di era 

globalisasi harus dapat memberi dan memfasilitasi bagi tumbuh dan 

berkembangnya keterampilan intelektual, sosial, dan personal. Permasalahan 

pendidikan selalu muncul bersamaan dengan meningkatnya kemajuan berfikir, 

situasi dan kondisi lingkungan, pengaruh informasi dan kebudayaan, serta 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Tantangan globalisasi serta 

perubahan – perubahan lain yang terjadi di sekolah menjadi beberapa sumber 

masalah bagi siswa, karena jika siswa tidak dapat menyesuaikan diri dengan 

perubahan – perubahan yang terjadi, maka siswa akan menjadi kurang percaya 

diri jika harus berkompetisi dengan teman - teman sekelasnya. 

Dalam proses pembelajaran, guru dan siswa merupakan komponen 

utama. Guru harus dapat membimbing siswa sedemikian rupa sehingga 

mereka dapat mengembangkan pengetahuan sesuai dengan struktur 

pengetahuan bidang studi yang dipelajarinya. Guru selain harus memahami 

sepenuhnya materi yang diajarkan, juga dituntut untuk mengetahui secara 

tepat di mana tingkat pengetahuan dan kemampuan siswa. Selanjutnya guru 

diharapkan dapat membantu siswa dalam mengembangkan pengetahuan 

secara efektif melalui strategi pembelajaran yang diterapkan. 
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Matematika adalah ilmu yang berkenaan dengan ide – ide atau konsep 

abstrak yang disusun secara hierarkis dan penalaran deduktif yang 

membutuhkan pemahaman secara bertahap dan berurutan. Pemahaman konsep 

merupakan langkah awal yang diambil untuk melangkah pada tahap 

selanjutnya yaitu aplikasi dalam perhitungan matematika. Namun banyak 

siswa  belum menguasai konsep dari materi yang diajarkan. Persoalan lain 

yang muncul adalah siswa kurang meminati mata pelajaran matematika. 

Mereka memandang matematika sebagai sesuatu yang sulit dan rumit, bahkan 

sebagian diantaranya memandang matematika sebagai momok yang senantiasa 

menghadirkan ketegangan dan ketakutan. Sebagai contoh adalah ketika 

berlangsung pembelajaran, beberapa siswa yang gelisah meminta izin ke 

kamar kecil, tidak memperhatikan penjelasan guru, bersikap pasif dan apatis.  

Sikap pasif dan apatis siswa tersebut dikarenakan guru masih 

menggunakan strategi konvensional dalam proses pembelajaran, sedangkan 

dalam kenyataannya siswa mempunyai cara tersendiri dan variatif dalam 

memahami materi dan persoalan – persoalannya. Strategi pembelajaran yang 

diterapkan guru dapat berpengaruh pada keberhasilan proses pembelajaran 

dalam kelas. Melalui kemampuan guru dalam mengajar diharapkan mampu 

membangkitkan kemandirian siswa.  

Untuk mengantisipasi masalah tersebut diperlukan pemilihan yang 

tepat akan fasilitas belajar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Oleh karena itu, guru harus dapat menyusun dan menerapkan berbagai strategi 

pembelajaran yang bervariatif dengan penambahan alat bantu berupa media – 
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media pembelajaran supaya siswa lebih tertarik dalam belajar matematika. 

Adapun alternatif penggunaan strategi pembelajaran dapat berupa strategi 

pembelajaran kooperatif yaitu strategi dalam pembelajaran di mana siswa 

belajar dalam kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan yang 

berbeda. Strategi pembelajaran ini mempermudah siswa dalam memahami dan 

menemukan masalah – masalah yang sulit dengan berdiskusi.  

Diantara fasilitas belajar yang bisa digunakan adalah dengan strategi 

pembelajaran The Power of Two  dengan lembar kerja siswa (LKS) dan 

Number Heads Together dengan alat peraga. Strategi The Power of Two atau 

Kekuatan Berdua yang bersifat kolaboratif akan sangat membantu dalam 

mengatasi kejenuhan dan kepasifan siswa dalam belajar. Setiap proses 

pembelajaran ditandai dengan adanya beberapa unsur antara lain tujuan, 

bahan, strategi, alat serta evaluasinya. Media bantu lembar kerja siswa 

(student work sheet) berupa lembaran – lembaran yang berisi tugas yang harus 

dikerjakan oleh peserta didik. Hal ini untuk memudahkan pemahaman siswa 

terhadap materi pelajaran yang didapat. Penggunaan strategi The Power of 

Two dan alat bantu LKS tersebut berfungsi sebagai media pendukung, cara 

atau teknik untuk menjadikan siswa lebih aktif dan mandiri. 

Sedangkan strategi pembelajaran Number Heads Together  (NHT) 

dengan alat peraga merupakan pembelajaran kooperatif dimana siswa dalam 

satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Masing – masing kelompok 

berkesempatan menggunakan alat peraga sebagai media bantu. Kemudian 

anggota kelompok diberi nomor. Pemberian nomor dari tiap anggota 
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kelompok  tadi, bertujuan agar jika guru ingin mengetahui sejauh mana tingkat 

pemahaman siswa, guru tinggal menyebutkan nomor salah satu anggota. 

Setiap anak dengan nomor tersebut harus dapat menyampaikan aspirasi dari 

kelompoknya, sehingga tanggung jawab dari masing – masing anggota 

kelompok sangat diperlukan dalam metode ini. Setiap apa yang diputuskan 

dalam kelompok tersebut harus diketahui oleh masing-masing anggota, 

sehingga tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Penambahan alat peraga 

sebagai alat bantu dapat menurunkan keabstrakan dari konsep, sehingga siswa 

mampu memahami arti dari konsep tersebut. Melalui strategi pengelompokan 

dan media alat peraga ini, selain siswa mendapat penjelasan dari guru juga 

mendapat penjelasan dari teman sekelompok yang lebih memahami. Selain itu 

dengan melihat, meraba, memanipulasi obyek atau alat peraga maka siswa 

mempunyai pengalaman dalam kehidupan sehari – hari tentang arti dari suatu 

konsep sehingga kendala siswa yang cukup banyak dapat diatasi dengan 

strategi kelompok seperti NHT dengan media pendukung alat peraga. 

Keberhasilan pembelajaran tidak hanya didukung oleh faktor guru dan 

strategi pembelajaran tetapi kemandirian dari masing – masing siswa juga 

perlu diperhatikan. Dengan kemandirian belajar yang tinggi setiap siswa 

mempunyai peluang besar dalam mencapai keberhasilan dalam belajarnya 

karena dari kemandirian belajar tersebut dapat dilihat sejauh mana usaha yang 

ditempuh siswa dalam meningkatkan prestasi belajar. Mengingat setiap siswa 

memiliki karakter belajar yang berbeda – beda sehingga kemandirian belajar 

yang dimiliki oleh setiap siswa juga berbeda, maka kemungkinan prestasi 
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belajar yang dihasilkan oleh siswa dengan kemandirian belajar lebih tinggi 

berbeda dengan prestasi belajar siswa dengan kemandirian belajar lebih 

rendah. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengadakan penelitian 

tentang implementasi strategi pembelajaran The Power of  Two dengan lembar 

kerja siswa dan NHT (Number Heads Together) dengan alat peraga yang 

ditinjau dari kemandirian siswa. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 

maka beberapa permasalahan yang timbul dalam penelitian ini dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Rendahnya hasil belajar siswa tercermin dari rendahnya penguasaan 

siswa terhadap konsep matematika. 

2. Siswa beranggapan bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang 

membebani dan sulit untuk dipelajari. 

3. Guru kurang tepat dalam pemilihan dan penggunaan strategi 

pembelajaran. 

4. Rendahnya kemandirian siswa dalam proses pembelajaran. 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah perlu adanya pembatasan masalah 

sebagai berikut : 

1. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi 

pembelajaran The Power of  Two berupa pembelajaran kolaboratif dua 

siswa yang saling bersinergi dengan bantuan lembar kerja siswa (LKS) 

untuk kelas kontrol dan NHT (Number Heads Together) berupa 

pembelajaran dalam kelompok kecil yang saling menyatukan kepala 

(pemikiran) dengan bantuan alat peraga untuk kelas eksperimen. 

2. Kemandirian belajar dalam penelitian ini adalah kemandirian siswa 

dalam belajar matematika yang tercermin akan orientasinya untuk 

sukses, berorientasi pada masa depan, menyukai tanggung jawab 

pribadi, dan menyukai tantangan. 

3. Prestasi belajar matematika siswa dalam penelitian ini adalah hasil 

belajar siswa yang diambil pada akhir penelitian. 

 

D. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang permasalahan yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah ada perbedaan efek penggunaan strategi pembelajaran The 

Power of Two dengan LKS dan NHT dengan alat peraga terhadap 

prestasi belajar matematika? 
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2. Apakah ada perbedaan efek kemandirian siswa terhadap prestasi 

belajar matematika ? 

3. Apakah ada efek interaksi antara strategi pembelajaran The Power Of 

Two dengan LKS dan NHT dengan alat peraga tinjau dari kemandirian 

siswa terhadap prestasi belajar matematika?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

pembelajaran matematika dengan strategi pembelajaran The Power of Two 

dengan LKS dan NHT dengan alat peraga ditinjau dari kemandirian siswa. 

Tujuan khusus dapat dirinci sebagai berikut : 

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis perbedaan efek penggunaan 

strategi pembelajaran The Power of Two dengan LKS dan NHT dengan 

alat peraga terhadap prestasi belajar matematika? 

2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis perbedaan efek kemandirian 

siswa  terhadap prestasi belajar matematika? 

3. Untuk menanalisis efek interaksi antara strategi pembelajaran The 

Power of Two dengan LKS dan NHT dengan alat peraga ditinjau dari 

kemandirian siswa terhadap prestasi belajar matematika? 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai prinsip-

prinsip dalam meningkatkan kualitas pembelajaran matematika melalui  

strategi pembelajaran The Power of Two dengan LKS dan NHT dengan 

alat peraga. 

2. Manfaaat praktis 

a. Bagi siswa 

Penggunaan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa 

diharapkan menarik kemandirian belajar dan konsentrasi siswa 

terhadap pelajaran matematika. Disisi lain, siswa dapat belajar untuk 

memberi dorongan diri sendiri untuk berfikir sendiri, dan dapat 

mengoptimalkan kemampuannya. 

b. Bagi guru 

Memberikan informasi kepada guru untuk menggunakan 

strategi pembelajaran yang lebih efektif dalam pembelajaran 

matematika. 

c. Bagi sekolah 

Memberikan sumbangan dalam rangka perbaikan strategi 

pembelajaran matematika untuk meningkatkan prestasi belajar 

matematika dan mengembangkan profesionalisme guru. 

 


