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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekarang ini kita telah memasuki abad 21 dalam era globalisasi

dimana ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah berkembang dengan

pesat. Untuk itulah dibutuhkan manusia-manusia yang mempunyai sumber

daya manusia yang berkualitas. Tetapi, dalam dunia pendidikan di Indonesia

utamanya pada pendidikan sekolah saat ini masih memprihatinkan  karena

masih rendahnya mutu pendidikan. Hal ini menjadi tantangan bagi para guru

dalam membentuk siswa agar memiliki sumber daya yang berkualitas.

Guru dan siswa merupakan komponen utama dalam proses

pembelajaran. Guru harus dapat membimbing siswa sedemikian rupa sehingga

mereka dapat mengembangkan pengetahuannya sesuai dengan struktur

pengetahuan bidang studi yang dipelajari. Guru di samping harus memahami

sepenuhnya materi yang diajarkan juga dituntut untuk mengetahui secara tepat

dimana tingkat pengetahuan siswa pada awal atau sebelum mengikuti

pelajaran tertentu. Selanjutnya dengan metode yang dipilih guru diharapkan

dapat membantu siswa dalam mengembangkan pengetahuannya secara efektif.

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang mempunyai

pengaruh yang sangat penting karena hampir semua ilmu pengetahuan ada

unsur matematika. Matematika bukan hanya berupa simbol, tetapi juga

melatih berpikir siswa. Menurut Kline dalam Mulyono Abdulrahman
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(1999:252) mengemukakan bahwa matematika merupakan bahasa simbolis

dan ciri utamanya adalah penggunaan cara bernalar deduktif tetapi juga tidak

melupakan cara bernalar induktif.

Dalam kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak siswa di

setiap jenjang pendidikan menganggap matematika merupakan pelajaran yang

sulit. Matematika menjadi momok bagi para siswa terutama disaat ulangan

atau ujian sekolah. Dalam pembelajaran matematika, penyampaian guru

cenderung bersifat monoton, kurang kreatif, hal yang dirasakan siswa

diantaranya matematika sulit, tidak mampu menjawab, takut disuruh guru dan

sebagainya.

Keberhasilan dalam proses pembelajaran dipengaruhi oleh dua

faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor

yang berkaitan dengan diri siswa. Diantaranya adalah kemampuan, minat,

motivasi, keaktivan belajar dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal adalah

faktor dari luar diri siswa diantaranya adalah model pembelajaran, sarana

kelas, dan lain-lain.

Salah satu faktor keberhasilan yang menentukan dalam proses

pembelajaran adalah model pembelajaran. Saat ini masih banyak guru yang

menganut paradigma lama yaitu guru masih menganggap dalam poses

pembelajaran hanya ada transfer pengetahuan dari guru kepada siswa. Guru

masih menganggap siswa bagaikan botol kosong yang bisa diisi dengan

informasi – informasi yang dianggap perlu oleh guru. Guru biasanya mengajar
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dengan metode ceramah dan mengharapkan siswa duduk, diam, dengar, catat

dan hafal. Sehingga siswa menjadi bosan, pasif dan hanya mencatat saja.

Sudah seharusnya kegiatan belajar mengajar juga lebih

mempertimbangkan siswa. Alur proses belajar tidak harus berasal dari guru

menuju siswa. Siswa bisa juga saling mengajar dengan sesama siswa yang

lainnya. Bahkan, banyak penelitian menunjukkan bahwa pengajaran oleh

rekan sebaya (peer teaching) ternyata lebih efektif dari pada pengajaran oleh

guru. (Anita Lie :  2007 : 12 )

Sistem pengajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk

bekerja sama sesama siswa yaitu pembelajaran kooperatif. Pembelajaran

kooperatif (cooperative learning) merupakan pendekatan dalam proses belajar

mengajar yang berbasis kelompok. Model pembelajaran ini sangat berguna

untuk membantu siswa menumbuhkan kemampuan kerja sama, berpikir kritis

dan kemampuan membantu teman. Pembelajaran ini akan menciptakan  siswa

untuk berpartisipasi aktif ikut serta secara aktif dan turut serta bekerja sama

sehingga antara siswa akan berfikir bersama, berdiskusi bersama, melakukan

penyelidikan bersama dan berbuat ke arah yang sama.

Salah satu pendekatan dalam pembelajaran kooperatif adalah

pendekatan struktural tipe NHT (Numbered Head Together).  Pendekatan

NHT adalah suatu model pembelajaran yang lebih melibatkan banyak siswa

dalam menelaah materi dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman

siswa tentang isi pelajaran tersebut. Dalam pembelajaran ini kelas dibagi

menjadi kelompok-kelompok belajar yang terdiri dari siswa-siswa yang
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bekerja sama dalam suatu perencanaan kegiatan. Dalam pembelajaran setiap

anggota kelompok diharapkan dapat saling bekerja sama dan tanggung jawab

baik kepada dirinya sendiri maupun kelompoknya. Dalam pembelajaran ini

akan lebih meningkatkan kerja sama antar siswa.

Materi dalam pelajaran matematika berupa konsep-konsep yang

saling berkaitan sehingga untuk mempelajari suatu konsep matematika

dibutuhkan kemampuan awal atau kemampuan dasar yang baik berkaitan

dengan konsep tersebut. Kemampuan awal siswa merupakan prasyarat yang

harus dimiliki siswa agar dapat mengikuti pelajaran dengan baik sehingga

dimungkinkan siswa yang mempunyai latar belakang kemampuan awal yang

baik akan dapat  mengikuti pelajaran dengan mudah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka

penulis ingin mengadakan penelitian tentang pengaruh model pembelajaran

kooperatif dengan pendekatan struktural tipe NHT (Numbered Head Together)

terhadap prestasi belajar siswa ditinjau dari kemampuan awal siswa.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan

yaitu :

1. Masih dipertahankannya paradigma lama pendidikan oleh guru yang

menganggap siswa seperti botol kosong yang siap diisi dengan informasi-

informasi yang dianggap perlu oleh guru.

2. Siswa menganggap matematika merupakan pelajaran yang sulit, tidak

menyenangkan dan menjadi momok bagi siswa.
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3. Guru yang mengembangkan model pembelajaran yang kurang mengacu

pada siswa yaitu model pembelajaran yang menjadikan siswa pasif.

4. Adanya kemungkinan perbedaan prestasi belajar disebabkan perbedaan

kemampuan awal siswa.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian dan pengembangan ini lebih terfokus. Secara

ringkas pada penelitian ini difokuskan pada :

1. Dalam pelajaran matematika terdapat banyak materi. Untuk itu peneliti

memfokuskan materi pada sub pokok bahasan operasi bentuk aljabar

merupakan materi siswa Sekolah Menengah Pertama kelas VIII semester

ganjil.

2 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT (Numbered Head Together)

Yang dimaksud model pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah model

pembelajaran yang menitikberatkan pada kelompok dibanding individual.

Pada model pembelajaran kooperatif tipe NHT, kelas dibagi dalam

kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 siswa per kelompok.

Kemudian kelompok tersebut diberikan suatu permasalahan yang harus

diselesaikan secara kelompok. Model pembelajaran kooperatif diberikan

pada kelas eksperimen. Sedangkan untuk kelas kontrol menggunakan

model pembelajaran konvensional.
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3 Kemampuan awal siswa.

Kemampuan awal yang dimaksud adalah kemampuan yang dimiliki siswa

sebagai prasyarat untuk menerima pelajaran selanjutnya. Data diperoleh

dari nilai raport siswa kelas VII semester genap.

4. Prestasi belajar siswa

Yang dimaksud adalah prestasi belajar pada sub pokok bahasan operasi

bentuk aljabar yaitu hasil belajar siswa yang dicapai setelah proses belajar

mengajar. Dalam hal ini adalah nilai evaluasi pada akhir sub pokok

bahasan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan

masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian :

1. Apakah ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe NHT

(Numbered Head Together) terhadap prestasi belajar siswa?

2. Apakah terdapat pengaruh kemampuan awal siswa terhadap prestasi

belajar siswa?

3. Apakah ada interaksi antara model pembelajaran kooperatif tipe NHT

(Numbered Head Together)  dan kemampuan awal siswa terhadap prestasi

belajar siswa?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan bagian yang penting dari suatu

penelitian, karena akan menentukan arah dari hasil penelitian secara terperinci.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran



7

kooperatif dengan pendekatan struktural tipe NHT (Numbered Head Together)

pada siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama dalam materi sub pokok

bahasan operasi bentuk aljabar ditinjau dari kemampuan awal siswa.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara umum, penelitian ini memberikan sumbangan kepada

dunia pendidikan dalam pengajaran matematika terutama dalam hal

penggunaan model pembelajaran. Selain itu, ketika guru mengetahui dan

memahami kemampuan awal siswa guru dapat mengatur proses belajar

mengajar di kelas.

2. Manfaat Praktis

Pada tataran praktis, studi ini memberikan sumbangan kepada

lembaga pendidikan dan kepada guru matematika maupun siswa di

sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yng lebih baik dari

sekarang. Selain itu, studi ini dapat memberikan gambaran kepada peneliti

selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.




