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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan aspek penting bagi suatu negara. Dengan modal 

pendidikan yang memadai, tenaga-tenaga ahli sebagai modal pembangunan 

negara telah tersedia. Pada saat ini pendidikan di Indonesia sedang 

mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Usaha 

pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan telah dan sedang dilakukan 

dengan berbagai cara melalui proses pembangunan di bidang pendidikan.  

Menurut Syaiful Sagala (2006 : 3), pendidikan dapat dimaknai sebagai 

prosedur mengubah tingkah laku anak didik agar menjadi manusia dewasa 

yang mampu hidup mandiri sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan 

alam sekitar di mana individu itu berada. Pendidikan yang bermutu adalah 

pendidikan yang dapat menghasilkan output yang berkualitas dan berdedikasi 

tinggi dalam masyarakat. Pendidikan bukanlah hal yang statis dan tetap, 

melainkan satu hal yang dinamis sehingga terdapat perubahan-perubahan dan 

perbaikan secara terus menerus. 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan perubahan pola pikir 

yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan kurikulum. Pada masa lalu 

proses belajar mengajar berfokus pada guru dan siswa kurang diperhatikan 

keberadaannya. Akibatnya kegitan belajar mengajar lebih menekankan pada 

pengujian daripada pembelajaran.  

  



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 siswa pada awal atau sebelum mengikuti 

pelajaran tertentu. Selanjutnya dengan metode yang dipilih guru diharapkan 

dapat membantu siswa dalam mengembangkan pengetahuan secara efektif.  

Matematika merupakan ilmu pasti yang semuanya berkaitan dengan 

penalaran. Matematika menjadi salah satu bidang studi yang mempunyai 

peranan penting dalam pendidikan. Dilihat dari jam pembelajaran di sekolah, 

mata pelajaran matematika mempunyai jam yang lebih banyak dibandingkan 

dengan mata pelajaran yang lain.   

Berkaitan dengan hal tersebut, setelah peneliti melakukan observasi 

proses pembelajaran matematika yang dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 

7 Eromoko, ditemukan permasalahan antara lain: 1). Siswa cenderung kurang 

mampu dalam menggunakan rumus dalam pemecahan masalah, 2). Siswa 

cenderung kurang aktif dalam proses pembelajaran, 3). Siswa cenderung 

tergantung pada guru dan temannya. Masalah-masalah tersebut disebabkan 

karena guru masih menggunakan metode konvensional dalam proses 

pembelajaran, sedangkan dalam kenyataannya menunjukkan bahwa siswa 

mempunyai cara belajar yang variatif. Permasalahan lain yaitu prestasi belajar 

siswa mengalami penurunan, dapat dilihat dari nilai Ujian Akhir Nasional 



(UAN) di SMP Muhammadiyah 7 Eromoko. Pada Tahun 2006 rata-rata nilai 

UAN matematika adalah 6.99, pada tahun 2008 rata-rata nilai UAN 

matematika adalah 6,97. Untuk mengantisipasi masalah tersebut maka perlu 

dicarikan formula pembelajaran yang tepat sehingga dapat meningkatkan 

prestasi belajar matematika siswa. Oleh karena itu, guru harus terus berusaha 

menyusun dan menerapkan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi 

agar siswa lebih tertarik dalam belajar matematika.    

Adapun alternatif penggunaan metode pembelajaran adalah dengan 

model pembelajaran kooperatif yaitu strategi dalam mengajar di mana siswa 

belajar dalam kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan yang 

berbeda. Metode pembelajaran ini mempermudah siswa dalam memahami dan 

menemukan masalah-masalah yang sulit untuk diskusi. Metode pembelajaran 

kooperatif memiliki banyak tipe, diantaranya adalah tipe Numbered Heads 

Together (NHT) dan tipe The Power Of Two.  

Metode NHT termasuk salah satu tipe dari pembelajaran kooperatif 

atau sering disebut varians dari diskusi kelompok. Dalam metode ini, siswa 

dalam satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Setelah itu, setiap 

anggota kelompok diberi nomor. Dengan pemberian nomor pada setiap 

kelompok maka akan memudahkan guru dalam mengetahui tingkat 

pemahaman siswa yaitu dengan cara menyebutkan salah satu nomer dan setiap 

anak dengan nomer tersebut harus dapat menyampaikan aspirasi dari 

kelompok mereka masing-masing, sehingga tanggung jawab dari masing-

masing anggota kelompok sangat diperlukan dalam metode ini. Metode NHT 



ini cocok digunakan untuk mengajar kelas yang siswanya cukup banyak. 

Selain itu metode lain yang dapat mengaktifkan siswa adalah metode The 

Power Of Two (kekuatan dua kepala), merupakan aktifitas pembelajaran 

kooperatif yang memperkuat pentingnya hubungan yang sinergi yaitu bahwa 

dua kepala lebih baik daripada satu kepala. Penggunaan metode Numbered 

Heads Together (NHT) dan Metode The Power Of Two dalam pembelajaran 

matematika diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar matematika 

siswa.  

Selain metode mengajar, hal lain yang mungkin berpengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa adalah faktor intern seperti kemandirian belajar. 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 

peningkatan prestasi belajar. Mengingat setiap siswa memiliki karakter belajar 

yang berbeda-beda sehingga kemandirian belajar yang dimiliki oleh setiap 

siswa juga berbeda, maka kemungkinan prestasi belajar yang dihasilkan oleh 

siswa dengan kemandirian belajar lebih tinggi berbeda dengan prestasi belajar 

siswa dengan kemandirian belajar lebih rendah.  

Berdasarkan uraian di atas maka akan dilaksanakan penelitian yang 

berjudul ”Implementasi Pengajaran Matematika Dengan Metode Numbered 

Heads Together (NHT) dan Metode The Power Of Two Ditinjau Dari 

Kemandirian Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Lingkaran Di Kelas VIII 

SMP Muhammadiyah 7 Eromoko Tahun Ajaran 2008 / 2009”.  



B.  Identifikasi Masalah  

Dari latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Turunnya prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika . 

2. Kurang tepatnya metode pembelajaran yang digunakan guru dalam 

penyampaian materi. 

3. Kurang diperhatikannya kemandirian belajar siswa pada saat kegiatan 

belajar mungkin menyebabkan rendahnya prestasi belajar siswa.  

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah perlu adanya pembatasan masalah 

sebagai berikut: 

1. Prestasi belajar yang akan diteliti dibatasi pada prestasi belajar pada pokok 

bahasan Lingkaran. 

2. Metode mengajar yang diteliti adalah metode Numbered Heads Together 

(NHT) untuk kelas eksperimen dan metode The Power Of Two untuk kelas 

kontrol.  

3. Kemandirian belajar siswa yang dimaksud adalah kemandirian siswa 

dalam belajar matematika yang diterapkan dalam sikap dan perilaku siswa 

untuk tidak bergantung pada bantuan orang lain.  

D.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, dirumuskan masalah-masalah 

sebagai berikut: 



1. Apakah terdapat pengaruh metode Numbered Heads Together (NHT) dan 

metode The Power Of  Two terhadap prestasi belajar matematika siswa 

pada pokok bahasan Lingkaran? 

2. Apakah terdapat pengaruh tingkat kemandirian belajar siswa terhadap 

prestasi belajar matematika siswa pada pokok bahasan Lingkaran? 

3. Apakah ada efek interaksi antara metode mengajar dan kemandirian 

belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika pada pokok bahasan 

Lingkaran?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan 

yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh metode Numbered Heads Together (NHT) 

dan metode The Power Of  Two terhadap prestasi belajar matematika siswa 

pada pokok bahasan Lingkaran. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian belajar siswa terhadap prestasi 

belajar matematika siswa pada pokok bahasan Lingkaran 

3. Untuk mengetahui efek interaksi antara metode mengajar dan kemandirian 

belajar terhadap prestasi belajar siswa pada pokok bahasan Lingkaran. 

 

 

 

 



F. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, penelitian ini memberikan sumbangan kepada dunia 

pendidikan dalam pengajaran matematika, utamanya sebagai upaya 

peningkatan kemandirian belajar siswa dengan menggunakan metode 

Numbered Heads Together (NHT) dan metode The Power of Two. 

Secara khusus hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pijakan 

untuk mengembangkan penelitian-penelitian sejenis, serta dapat 

memberikan kontribusi terhadap perkembangan pembelajaran 

matematika. 

2. Manfaat Praktis 

Sedangkan secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

a. Memberikan masukan kepada guru / calon guru matematika dalam 

menentukan metode mengajar yang tepat, yang dapat menjadi 

alternatif dalam mata pelajaran matematika khususnya pada pokok 

bahasan Lingkaran. 

b. Memberikan informasi pada guru untuk lebih menekankan 

keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar.  

c. Memberikan informasi tentang pengaruh kemandirian belajar siswa 

terhadap prestasi belajar matematika.  



d. Memberi sumbangan informasi untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah lanjutan pertama. 

e. Bagi peneliti, sebagai wahana uji kemampuan terhadap bekal teori 

yang diperoleh dari bangku kuliah, serta sebagai upaya untuk 

mengembangkan pengetahuan, serta menambah wawasan, 

pengalaman dalam tahapan proses pembinaan diri sebagai calon 

pendidik. 

f. Sebagai bahan pertimbangan, pembanding, masukan atau referensi 

untuk penelitian lebih lanjut. 

 


