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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini telah 

berkembang dengan cepat, dan canggih yang ditunjang oleh kemampuan 

pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan teknologi ilmu terapan serta ilmu 

pengetahuan dasar secara seimbang. Dengan adanya perkembangan teknologi saat 

ini dapat memberikan dampak yang positif maupun negatif bagi masyarakat. Pada 

saat ini, manusia lebih mudah menerima informasi yang melimpah, cepat, praktis 

dan nyaman. Ilmu pengetahuan sangatlah berhubungan erat dengan dunia 

pendidikan. Maka dari itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

Salah satu diantara pengetahuan yang sangat penting yaitu mata pelajaran 

matematika yang sudah diberikan di sekolah. Sampai saat ini, dilihat mata 

pelajaran matematika perlunya keaktifan dan hasil belajar yang dicapai masih 

tergolong belum optimal. Padahal banyak upaya yang dilakukan oleh guru dan 

sekolah supaya keaktifan dan hasil belajar siswa bisa meningkat lebih baik. 

Namun, hal itu tidak cukup tanpa diimbangi dengan usaha dari siswa. 

Interaksi belajar mengajar yang baik adalah guru sebagai pengajar tidak 

mendominasi kegiatan, tetapi membantu menciptakan kondisi yang kondusif serta 

memberikan motivasi dan bimbingan agar peserta didik dapat mengembangkan 

potensi dan kreativitasnya melalui kegiatan belajar. Oleh karena itu dalam 
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pembelajarannya, faktor keaktifan dan hasil belajar siswa sebagai subjek belajar 

sangat menentukan. Peserta didik yang baik memiliki karakter bersemangat tinggi 

dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapinya. Dengan demikian harus 

diadakan pemberdayaan keterampilan untuk mencapai hasil belajar siswa melalui 

strategi-strategi pembelajaran di sekolah. 

Dalam proses belajar mengajar guru dapat memilih  dan menggunakan 

beberapa strategi mengajar, dimana strategi pembelajaran yang dipakai dapat 

meningkatkan keaktifan, minat, prestasi, serta rasa keingintahuan siswa mengenai 

matematika. Karena pada dasarnya mengajar merupakan serangkaian kegiatan 

yang salah satu tujuannya adalah menanamkan konsep-konsep kepada siswa. 

Suatu konsep akan lebih dipahami dan diingat oleh siswa jika konsep tersebut 

disajikan melaui langkah-langkah yang menarik. Dengan demikian pekerjaan 

mengajar seorang guru bukan sekedar menyelesaikan sejumlah materi pelajaran 

tetapi guru harus mampu menanamkan konsep dengan harapan dapat dikuasai 

oleh siswa. 

Rendahnya keaktifan belajar matematika juga dialami siswa SMK 

Muhammadiyah Delanggu kelas XI Perawatan Kesehatan. Faktor yang 

menyebabkan rendahnya keaktifan dan hasil belajar matematika di SMK 

Muhammadiyah Delanggu kelas XI Perawatan Kesehatan diantaranya adalah guru 

matematika yang kurang menarik dalam memberikan materi sehingga membuat 

siswa menjadi bosan dengan pelajaran matematika, kurang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif, menganggap matematika 

adalah suatu yang sudah jadi, penyampaiannya cenderung monoton dan kurang 
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bervariasi, akibatnya peserta didik kurang aktif dalam belajar matematika seperti 

suasana kelas yang menyenangkan dalam pembelajaran matematika hampir tidak 

tampak. 

Hasil observasi terhadap proses pembelajaran matematika di kelas XI 

Perawatan Kesehatan SMK Muhammadiyah Delanggu menunjukkan bahwa 

keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika rendah, hal itu dapat 

dilihat dari jumlah seluruh siswa sebanyak 33, terdapat 9 siswa (27,27%) yang 

menjawab pertanyaan dari guru, 2 siswa (6 %) yang mengajukan pertanyaan, 5 

siswa (15,15%) yang berani mengemukakan gagasan atau pendapat, 3 siswa 

(9,09%) yang mempresentasikan hasil pekerjaan di depan kelas, dan yang lainya 

hanya mendengarkan dan menulis hasil kerja. Untuk hasil belajar matematika 

yang telah dicapai dari 33 siswa yang berhasil mencapai kriteria ketuntasan 

minimal ( 70) baru 14 siswa (42,42%) dari siswa keseluruhan. 

Untuk itu diperlukan strategi pembelajaran yang melibatkan peran siswa 

secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satu strategi pembelajaran 

yang melibatkan siswa untuk aktif adalah strategi Coopertive Learning tipe 

Numbered Heads Together (NHT). 

Strategi Cooperative learning  merupakan pendekatan pembelajaran yang 

berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam 

memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar (Sugiyanto, 2010: 

37). Salah satunya adalah berdasarkan penelitian dasar yang mendukung 

penggunaan pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan pencapaian prestasi 

para siswa, dan juga akibat-akibat positif lainnya yang dapat mengembangkan 



4 
 

 

hubungan antarkelompok, penerimaan terhadap teman sekelas yang lemah dalam 

bidang akademik, dan meningkatkan rasa harga diri. 

Menurut Iif Khoiru Ahmaidi, dkk (2011 :59) Strategi Cooperative 

Learning tipe Numbered Heads Together(NHT) merupakan suatu strategi belajar 

dimana setiap peserta didik diberi nomor suatu kelompok kemudian secara acak 

guru memanggil nomor dari peserta didik. Dimana strategi pembelajaran, untuk 

setiap peserta didik dibagi kelompok, setiap peserta kelompok mendapatkan 

nomor, guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakan tugas. 

Setiap kelompok mendiskusiksn jawaban yang benar dan memastikan tiap 

anggota kelompok dapat mengerjakan, kemudian guru memanggil salah satu 

nomor siswa dengan nomor yang dipanggil dan melaporkan hasil kerjasama 

kelompok. Tanggapan dari kelompok yang lain, kemudian guru menunjuk nomor 

lain. Guru menyimpulkan tugas yang diberikan kepada peserta didik.  

Berkaitan dengan keunggulan strategi pembelajaran Cooperative 

Learning tipe Numbered Heads Together(NHT), penerapan strategi Cooperative 

Learning tipe Numbered Heads Together(NHT) diduga dapat meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar siswa  pada pokok bahasan trigonometri bagi siswa 

kelas XI SMK Muhammadiyah Delanggu. 
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B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada peningkatan keaktifan belajar siswa setelah dilakukan 

pembelajaran matematika melalui strategi Cooperative Learning tipe 

Numbered Heads Together(NHT) siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 

Delanggu? 

2. Apakah ada peningkatan hasil belajar siswa yang mencapai kriteria 

ketuntasan minimal 70 setelah dilakukan pembelajaran matematika melalui 

strategi Cooperative Learning tipe Numbered Heads Together(NHT) siswa 

kelas XI SMK Muhammadiyah Delanggu? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai beberapa tujuan diantaranya 

adalah tujuan umum dan tujuan khusus. 

1. Tujuan Umum 

  Tujuan umum ini mengkaji dan mendeskripsikan: 

a. Untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 

matematika di kelas XI SMK Muhammadiyah Delanggu. 

b. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran 

matematika di kelas XI SMK Muhammadiyah Delanggu. 
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2. Tujuan Khusus 

Disamping peneliti mempunyai tujuan umum yang mengkaji dan 

mendeskripsikan, peneliti juga mempunyai tujuan khusus. Tujuan khusus dari 

penelitian ini adalah: 

a. Untuk meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa pada pokok 

bahasan trigonometri dengan strategi Cooperative Learning tipe 

Numbered Heads Together(NHT) bagi siswa kelas XI SMK 

Muhammadiyah Delanggu. 

b. Untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa pada pokok bahasan 

trigonometri dengan strategi Cooperative Learning tipe Numbered Heads 

Together(NHT) bagi siswa kelas XI SMK Muhammadiyah Delanggu. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis manfaat penelitian ini memberikan pengetahuan tentang: 

a. Meningkatkan keaktifan siswa dengan strategi Cooperative Learning tipe 

Numbered Heads Together(NHT) bagi siswa kelas XI SMK 

Muhammadiyah Delanggu. 

b. Meningkatkan hasil belajar siswa dengan strategi Cooperative Learning 

tipe Numbered Heads Together(NHT) bagi siswa kelas XI SMK 

Muhammadiyah Delanggu. 
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2. Secara Praktis 

a. Manfaat bagi siswa yaitu siswa dapat lebih aktif dalam proses kegiatan 

belajar mengajar sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa akan 

materi, kemudian hasil belajar siswa pun akan meningkat. 

b. Manfaat bagi guru yaitu sebagai referensi strategi baru dalam proses 

kegiatan belajar  mengajar di kelas sehingga siswa akan lebih cepat 

menerima materi yang disampaikan oleh guru. 

c. Manfaat bagi sekolah yaitu memberikan masukan dalam meningkatkan 

mutu pendidikan di sekolah khususnya dalam pembelajaran matematika. 

d. Manfaat bagi peneliti yaitu mendapatkan pengalaman secara langsung 

dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. 


