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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Dalam segala aspek kehidupan, kondisi dunia saat ini telah mengarah pada 

era globalisasi, dalam arti semakin tipisnya batas antar negara maju dengan negara 

yang masih terbelakang.  Sementara itu, bagi negara-negara dunia ketiga yang 

sedang diterpa oleh badai krisis dan sulit untuk menghindar dari persaingan yang 

semakin ketat dan berat ini.  Kondisi di atas berdampak bagi bangsa Indonesia 

terutama bagi para pelaksana dan penanggung jawab pelayanan masyarakat. Serta 

dalam bidang pendidikan. Terbatasnya sumber daya alam yang dimiliki dan 

semakin kecilnya peran sumber daya alam sebagai faktor unggulan untuk bersaing 

dalam kondisi pasar global menyebabkan aspek teknologi menjadi faktor yang 

sangat berpengaruh dalam persaingan di pasar global. 

 Sumber daya manusia akan menentukan kemampuan bersaing dari suatu 

bangsa.  Menghadapi kondisi dan  tantangan serta sekaligus peluang bagi bangsa 

Indonesia seperti diuraikan di atas perlu dilakukan upaya-upaya pembinaan 

kualitas sumber daya manusia yang efektif, terutama pejabat struktural yang 

diharapkan mampu menjadi ahli di bidangnya di samping dapat melahirkan 

pikiran-pikiran tentang kebijakan proses pembangunan secara lebih efektif dan 

efisien dan berkualitas. Peningkatan kualitas pembelajaran merupakan salah satu 

dasar peningkatan pendidikan secara keseluruhan. Upaya peningkatan mutu 

pendidikan menjadi bagian terpadu dari upaya peningkatan kualitas manusia, baik 

aspek kemampuan, kepribadian, maupun tanggung jawab sebagai warga 
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masyarakat. Marsigit menyatakan ahli-ahli kependidikan telah menyadari bahwa 

mutu pendidikan sangat bergantung kepada kualitas guru dan praktek 

pembelajarannya, sehingga peningkatan pembelajaran merupakan isu mendasar 

bagi peningkatan mutu pendidikan secara rasional (Sutama, 2000:1) 

Pendidikan adalah suatu proses yaitu usaha manusia dengan penuh 

tanggung jawab untuk membimbing anak-anak didik menuju kedewasaan. 

Pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan terutama dalam 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Proses pendidikan yang 

diselenggarakan secara formal di sekolah dimulai dari pendidikan formal yang 

paling dasar (SD) sampai perguruan tinggi (PT) tidak lepas dari kegiatan belajar 

yang merupakan salah satu kegiatan pokok dengan guru sebagai pemegang 

peranan utama. Hal ini sependapat dengan Slameto (1995:1) yang menyatakan 

bahwa dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar 

merupakan kegiatan yang paling pokok. Kegiatan belajar di sekolah diarahkan 

agar siswa mampu menerima dan memahami pengetahuan yang diberikan oleh 

guru dalam proses belajar mengajar Penggunaan metode yang digunakan guru 

guna menunjang peningkatan kualitas manusia, baik aspek kemampuan, 

kepribadian maupun tanggung jawab sebagai Warga Negara. Didalam proses 

belajar mengajar banyak metode yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan 

materi pelajaran.   

Dalam kurikulum 1994 untuk bidang studi matematika, guru diminta agar 

tidak mendomisi kelas dan penyajian supaya berpusat pada anak (child centered). 

Kualitas kinerja guru sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran, oleh  
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karena itu perlunya usaha guna meningkatkan kemampuan guru matematika 

dalam melaksanakan proses pembelajaran perlu mendapatkan perhatian dan 

tanggung jawab sistem pendidikan. Adanya usaha peningkatan kemampuan guru 

matematika ini akan bisa memenuhi salah satu kompetensi guru matematika, 

dengan demikian diharapkan agar bisa menghasilkan guru yang profesional untuk 

mencetak output yang berkualiatas. Diantaranya dengan membina komunikasi 

yang baik antara guru dengan siswa, guru dengan guru yang lain dan antar siswa 

Dalam proses belajar matematika tidak harus belajar dari guru kepada 

siswa, siswa juga bisa saling mengajar dengan sesama siswa yang lainnya. 

Strategi pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa dalam tugas-tugas 

yang terstruktur disebut sebagai sistem ”Pembelajaran Gotong Royong” atau 

cooperative learning, pola sistem ini guru bertindak sebagai fasilitator. Guru 

dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus mampu memilih metode 

pengajaran yang relevan guna meningkatkan mutu pendidikan 

 Metode mengajar dikatakan relevan jika mampu mengantarkan siswa 

mencapai tujuan pendidikan melalui pengajaran. Adapun tujuan pengajaran adalah 

supaya siswa dapat berpikir dan bertindak secara berdiskusi dan kreatif, maka dari 

itu siswa harus diberi kesempatan untuk mencoba kemampuannya dalam berbagai 

kegiatan. Dalam pengajaran matematika, suatu metode matematika tertentu belum 

tentu cocok untuk setiap pokok bahasan yang diajarkan. Pemilihan metode 

mengajar perlu memperhatikan beberapa hal yang dapat mempengaruhi cocok 

atau tidaknya suatu metode digunakan. (Slametto 1991: 98-99) menyatakan 

bahwa pemilihan metode mengajar perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
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a) Tujuan pengajaran, b) Materi pengajaran, c) Banyaknya siswa, d) Kemampuan 

siswa, e) Kemampuan guru atau dosen. Dalam rangka meningkatkan pemahaman 

siswa terhadap materi pelajaran dan penguasaan konsep, agar hasil belajar 

memuaskan diperlukan suatu metode pengajaran matematika yang mampu 

mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini dengan 

menggunakan metode pendekatan struktural tipe Think-Pair–Share dan tipe 

Numbered Head Together.  

Dalam pengajaran matematika melalui 2 metode tersebut diharapkan 

siswa aktif sebab jika siswa aktif maka dapat berakibat ingatan siswa mengenai 

apa yang dipelajarinya akan lebih lama dan pengajaran akan lebih luas jika 

dibandingkan belajar secara pasif. Disamping itu juga menumbuhkan sikap kreatif 

pada siswa. 

.Pokok bahasan persegi panjang dan persegi merupakan pokok bahasan 

kelas I siswa SMP. Materi persegi panjang dan persegi di SMP meliputi sifat 

bangun, menghitung keliling, dan luas. Dalam pokok bahasan tersebut siswa 

diharapkan mampu memahami dan menemukan sifat-sifat dari kedua bangun 

datar tersebut. Pada saat siswa diajarkan materi persegi panjang dan persegi, 

masih terdapat banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep 

persegi panjang dan persegi sehingga siswa masih banyak melakukan kesalahan 

dalam memahami dan menemukan sifat-sifat dari kedua bangun datar tersebut.  

Dilihat dari permasalahan tersebut diatas, peneliti akan mencermati 

tentang adanya perbedaan antara pembelajaran matematika dengan metode Think-

Pair-Share dengan pembelajaran matematika dengan metode Numbered Head 

Together. 
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B. Identifikasi Masalah 

Pada latar belakang masalah di atas, diutarakan banyak hal yang terkait 

mengenai metode pembelajaran, maka dengan hal tersebut penulis 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Adanya perbedaan minat belajar siswa memungkinkan akan menyebabkan 

perbedaan prestasi belajar matematika. 

2. Masih belum diketahuinya efektifitas pemakaian metode TPS dan NHT dalam 

pengajaran materi persegi panjang dan persegi 

3. Adanya kecenderungan kurang memuaskannya prestasi belajar siswa terutama 

dalam pokok bahasan persegi panjang dan persegi 

 

C. Pembatasan Masalah 

  Untuk mengatasi permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, 

maka perlulah peneliti memberikan batasan-batasan permasalahan. Pembatasan 

masalah ini bertujuan agar penelitian terarah serta mencapai sasaran dan tujuan 

yang diinginkan. Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Metode mengajar yang digunakan adalah pendekatan struktural dengan srategi 

TPS dan NHT. 

Pendekatan struktural tipe TPS adalah cara menyampaikan materi dengan 

menggunakan struktur tertentu yang dikembangkan untuk mengajarkan 

ketrampilan sosial atau ketrampilan kelompok. Sehingga memerlukan lebih 

banyak waktu untuk berpikir, menjawab dan saling membantu satu sama lain. 

Kelompok yang diajarkan materi dengan cooperative learning pendekatan 

struktural tipe TPS dijadikan sebagai kelompok eksperimen dalam penelitian. 
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Pendekatan struktural tipe NHT adalah cara menyampaikan materi dengan 

menggunakan struktur tertentu yang dikembangkan untuk melibatkan lebih 

banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan 

mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut.dengan guru 

mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas. Kelompok yang diajarkan 

materi dengan cooperative learning pendekatan struktural tipe NHT dijadikan 

sebagai kelompok kontrol dalam penelitian 

2. Prestasi belajar yang dimaksud adalah prestasi belajar matematika dari hasil 

test yang dilakukan pada akhir penelitian untuk kelas TPS maupun kelas 

NHT. 

3. Masalah prestasi belajar yang diteliti terbatas pada prestasi matematika kelas I 

SLTP semester 2 pada pokok bahasan persegi panjang dan persegi. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah terdapat perbedaan prestasi 

belajar siswa pada pokok bahasan persegi panjang dan persegi ditinjau dari 

perbedaan penggunaan metode pembelajaran tipe TPS dengan tipe NHT ? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar siswa pada pokok bahasan 

persegi panjang dan persegi ditinjau dari perbedaan penggunaan metode 

pembelajaran tipe TPS dengan tipe NHT. 

2. Untuk mengetahui apakah prestasi belajar siswa pada topik persegi panjang 

dan persegi yang menggunakan metode pembelajaran tipe TPS lebih baik 

dibandingkan dengan yang menggunakan metode pembelajaran tipe NHT 

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan dari tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian yang 

dapat penulis sampaikan: 

1. Memberikan bahan pemikiran pada guru/calon guru dalam menyusun strategi 

alternatif guna meningkatkan hasil proses belajar mengajar matematika. 

2. Bagi peneliti sebagai calon pendidik diharapkan dapat menjadi bekal untuk 

terjun kedunia pendidikan. 

3. Memberikan bahan-bahan pertimbangan pada peningkatan pelaksanaan proses 

belajar mengajar pada pihak yang berkaitan dengan pendidikan. 

4. Dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik di 

UMS maupun masyarakat pada umumnya dalam hal menggunakan metode 

TPS dan NHT terhadap prestasi belajar matematika. 

5. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pedoman penelitian 

selanjutnya. 
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G. Sistematika Penelitian  

Uraian dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing secara 

garis besar penulis susun sebagai berikut; 

BAB  Ι     :     PENDAHULUAN  

Latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

sistematika penelitian. 

BAB  ІІ    :     LANDASAN TEORI 

Kajian pustaka dan kajian teori mencakup masalah belajar, 

pembelajaran kooperatif tipe struktural jenis TPS dan NHT, 

kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB ΙΙΙ    :     METODE PENELITIAN 

Jenis dan desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi, 

sampel, sampling, definisi operasional variabel penelitian, tehnik 

pengumpulan data, intrumen penelitian (penyusunan instrumen dan 

uji coba instrumen), tehnik analisis data. 

 




