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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk menjadikan lebih dewasa sehingga 

akan lebih mandiri dalam menyelesaikan masalah dan menjalani hidup di 

keluarga maupun di masyarakat. Pendidikan dijadikan tolak ukur seseorang 

mengenai cara berfikirnya, karena pendidikan menuntun seseorang untuk 

berfikir secara kritis dalam menyelesaikan masalah. 

Kemajuan dunia pendidikan tidak mengubah pandangan siswa 

Indonesia terhadap pendidikan khususnya pendidikan matematika. 

Matematika merupakan pelajaran yang penting. Ilmu matematika sering 

digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Namun dalam kenyataannya 

matematika dianggap sulit oleh siswa. Kesulitan tersebut muncul karena 

siswa mempunyai rasa takut terlebih dahulu sebelum mempelajarinya. 

Mereka merasakan bahwa matematika itu pelajaran yang menakutkan. Hal ini 

terjadi karena interaksi tanya jawab antara siswa dengan guru tidak 

berlangsung dalam kelas. Siswa yang tidak paham terhadap pelajaran tidak 

berani untuk mengajukan pertanyaan kepada guru karena sikap siswa yang 

tertutup karena rasa takut. Rasa takut ini dapat dicegah apabila guru dalam 
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menyampaikan materi sangat menarik sehingga siswa merasa senang apabila 

belajar matematika. 

Guru merupakan salah satu faktor penting yang dapat menentukan 

berhasil tidaknya siswa dalam belajar matematika. Peran guru sangat penting 

dalam pendidikan terutama kemampuan guru dalam menyampaikan materi 

kepada siswa. Kemampuan guru ini perlu ditingkatkan supaya menjadi guru 

professional. Kemampuan yang dimaksud itu kemampuan mengajar dengan 

menerapkan model pembelajaran yang tepat dengan tetap memperhatikan 

antara lain materi, waktu dan jumlah siswa di kelas. 

Di SMP Negeri 2 Moga Pemalang pelaksanaan pembelajaran masih 

terpusat pada guru karena guru lebih dominan dan siswa pasif. Siswa lebih 

banyak mendengarkan penjelasan guru dan mencatat, selanjutnya guru 

memberi latihan soal dengan tujuan agar siswa lebih memahami konsep yang 

baru saja disampaikan dan siswa mengerjakan latihan tersebut seperti atau 

mirip dengan contoh yang baru saja diberikan oleh guru sehingga siswa 

hanya menerima materi tanpa mengetahui kekurangan dirinya. Oleh karena 

itu siswa kurang dalam mengemukakan ide, siswa tidak bisa memberikan 

komentar, siswa kurang dalam menjawab pertanyaan dan siswa tidak dapat 

memberikan kesimpulan. 

Permasalahan pembelajaran yang terjadi di SMP Negeri 2 Moga 

antara lain : 1) guru masih dominan dalam pembelajaran, 2) kurangnya media 

pembelajaran yang mendukung terlaksananya proses pembelajaran, 3) siswa 
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kurang berani mengemukakan ide hanya 21,05%, 4) siswa kurang berani 

memberikan komentar hanya 21,05%, 5) siswa kurang berani menjawab 

pertanyaan hanya 39,47%, 6) siswa tidak dapat membuat kesimpulan hanya 

21,05%. Hal ini menggambarkan bahwa komunikasi siswa dalam 

pembelajaran matematika masih rendah. Ini terjadi karena metode 

pembelajaran yang digunakan kurang variatif dan guru lebih aktif dalam 

pembelajaran sehingga siswa masih merasa takut untuk bertanya. 

Metode pembelajaran yang digunakan sangat berpengaruh dalam 

menemukan konsep dasar dalam pembelajaran. Apabila konsep dasarnya 

salah akan mengakibatkan masalah dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran 

matematika hendaknya guru memberikan contoh yang ada dalam kehidupan 

sehari-hari yang bersifat percobaan. Dengan menggunakan bantuan alat 

peraga akan membuat pembelajaran menjadi komunikatif karena siswa juga 

dapat mempraktekkan secara langsung di depan kelas dalam menyelesaikan 

masalah. 

Penggunaan alat peraga dalam pembelajaran matematika bertujuan 

untuk memudahkan siswa dalam mempelajari materi dan untuk menarik 

perhatian siswa untuk belajar matematika. Dipilihnya alat peraga puzzle 

karena banyak permainan yang menggunakan puzzle, sehingga akan 

memudahkan siswa dalam mempelajari cara kerja alat peraga puzzle. 

Dari gambaran permasalahan di atas menunjukkan bahwa 

pembelajaran matematika perlu diperbaiki untuk meningkatkan komunikasi 
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siswa di dalam ataupun di luar kelas. Ini menjadi tugas guru untuk 

menciptakan pembelajaran yang komunikatif sehingga siswa dapat lebih aktif 

bertanya kepada guru. 

Untuk menciptakan pembelajaran di atas yaitu dengan  mengunakan 

metode Numbered Head Together (NHT) dianggap tepat untuk menciptakan 

pembelajaran yang komunikatif. Dengan bantuan alat peraga akan menambah 

pemahaman dan daya tarik siswa untuk mengikuti pembelajaran. Dengan 

menggunakan metode NHT ini siswa akan saling berdiskusi untuk 

menyelesaikan suatu masalah, sehingga akan tercipta pembelajaran yang 

komunikatif. 

Belajar matematika tidak hanya mendengarkan guru yang sedang 

mengajar di depan kelas akan tetapi siswa dituntut untuk berkomunikasi. 

Pemilihan metode pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dengan 

bantuan alat peraga puzzle pembuktian jumlah sudut diharapkan dapat 

meningkatkan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan penelitian ini 

adalah “Apakah ada peningkatan komunikasi siswa dalam pembelajaran 

matematika melalui metode NHT dengan menggunakan alat peraga Puzzle 

pembuktian jumlah sudut dikelas VII SMP Negeri 2 Moga Pemalang?”. 

Peningkatan komunikasi siswa yang dimaksud adalah: 

1. Kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan 
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2. Kemampuan siswa dalam mengemukakan ide 

3. Kemampuan siswa dalam memberikan komentar 

4. Kemampuan siswa dalam membuat kesimpulan. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini ditujukan untuk untuk meningkatkan 

komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika. 

2. Tujuan Khusus 

Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan 

proses pembelajaran matematika dengan metode Numbered Head 

Togheter (NHT) dan mendeskripsikan peningkatan komunikasi pada 

siswa setelah menggunakan metode NHT. Komunikasi siswa dalam 

pembelajaran matematika dilihat dari indikator kemampuan siswa dalam : 

a) menjawab pertanyaan, b) mengemukakan ide, c) memberikan 

komentar, d) membuat kesimpulan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan kepada pembelajaran matematika, terutama pada peningkatan 

komunikasi siswa melalui metode Numbered Head Together (NHT) 

dengan bantuan alat peraga. Hal tersebut dianggap penting dan perannya 

cukup besar dalam hal meningkatkan pemahaman dan prestasi dalam 
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pembelajaran matematika. Oleh karena itu guru dapat menerapkan pada 

pembelajaran matematika. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Guru 

1) Membantu guru dalam meningkatkan komunikasi siswa saat 

proses belajar mengajar. 

2) Membantu guru dalam mengembangkan pembelajaran yang tepat 

dengan menggunakan metode pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT). 

b. Bagi Siswa 

1) Meningkatkan komunikasi siswa. 

2) Menarik perhatian siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

3) Mendorong siswa untuk berperan dalam menjawab dan 

mengkomunikasikan jawabannya kepada siswa lainnya. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini memberikan sumbangan dalam rangka perbaikan 

metode pembelajaran matematika. 

E. Definisi Operasional Istilah 

1. Metode NHT 

 NHT adalah salah satu metode yang melibatkan banyaknya siswa 

dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan 

mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. Dalam 

metode NHT ini tiap anggota kelompok harus tahu jawaban yang 
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dihasilkan kelompoknya dan mempunyai kesempatan dan tanggung jawab 

yang sama dalam mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Langkah-langkah dalam menerapkan metode NHT : 

a. Pembentukan kelompok 

Dalam pembentukan kelompok guru membagi para siswa 

menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5 orang siswa. 

Tiap-tiap peserta didik dalam tiap-tiap kelompok diberi nomor 1-5. 

b. Diskusi masalah 

Dalam kerja kelompok, guru mengajukan beberapa pertanyaan 

yang harus dijawab oleh tiap-tiap kelompok. Berikan kesempatan 

kepada tiap-tiap kelompok menemukan jawaban. Pada kesempatan ini 

tiap-tiap kelompok menyatukan kepalanya “Heads Together” 

berdiskusi memikirkan jawaban atas pertanyaan dari guru. 

c. Memanggil nomor peserta didik 

Dalam tahap ini, guru memanggil peserta didik nomor 1-5 dari 

tiap-tiap kelompok. Mereka diberi kesempatan memberi jawaban atas 

pertanyaan yang telah diterimanya dari guru. Hal itu dilakukan terus 

hingga semua peserta didik dengan nomor 1-5 dari tiap-tiap kelompok 

mendapat giliran memaparkan jawaban atas pertanyaan guru. 

d. Memberi kesimpulan 

Guru bersama peserta didik mengembangkan diskusi lebih 

mendalam, sehingga dapat menemukan jawaban pertanyaan yang 

diajukan guru sebagai pengetahuan yang utuh. 
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 (Agus Suprijono, Cooperative Learning : 2009, hal 92) 

2. Alat Peraga 

 Alat-alat yang digunakan pengajar untuk memperagakan atau 

memperjelas materi pelajaran atau alat bantu pendidikan dan pengajaran 

yang berupa perbuatan-perbuatan dan benda-benda yang memudahkan 

memberi pengertian kepada pembelajar dari perbuatan  yang abstrak 

sampai kepada yang sangat konkret. Dalam penelitian ini alat peraga yang 

digunakan adalah “Puzzle pembuktian jumlah sudut”. 

3. Komunikasi Siswa 

 Berkomunikasi dalam konteks proses belajar mengajar adalah 

bagaimana guru dapat berbagi pengalaman kepada para siswa. Begitu 

pula sebaliknya, para siswa dapat berbicara secara terbuka kepada 

gurunya. Dalam penelitian ini komunikasi siswa yang dimaksud adalah 

kemampuan siswa dalam mengemukakan ide, memberikan komentar, 

menjawab pertanyaan dan membuat kesimpulan. 

4. Pembelajaran Matematika 

 Pembelajaran dapat diartikan sebagai upaya yang menciptakan 

kondisi yang memungkinkan siswa dapat belajar. Pembelajaran lebih 

menekankan pada bagaimana upaya guru untuk mendorong atau 

memfasilitasi siswa belajar, bukan apa yang dipelajari siswa. Dalam 

penelitian ini guru hanya berperan sebagai pemberi informasi tetapi lebih 

berperan sebagai fasilitator yang memungkinkan untuk mengarahkan 

siswa dalam mengkonstruksikan pengetahuannya. 
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(http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2251773-pengertian-

pembelajaran/) 


