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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam 

kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara. Sebuah bangsa yang maju, 

bukanlah bangsa yang banyak penduduknya, melainkan bangsa yang memiliki  

anggota masyarakat berpendidikan. Pendidikan yang berkualitas akan 

menciptakan sumber daya manusia yang mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif 

dan berkarakter sehingga dapat mengembangkan potensi dirinya. Hal ini 

diperkuat dengan undang – undang nomor 20 tahun 2003 bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran, agar siswa secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.  

Salah satu upaya memperoleh pendidikan dengan pembelajaran di sekolah. 

Menurut Sagala (2011: 61) pembelajaran merupakan proses komunikasi dua 

arah antara guru dan siswa. Pembelajaran merupakan penentu utama dalam 

keberhasilan pendidikan. Pendapat tersebut diperkuat oleh Hamid (2013:207) 

menyatakan proses pembelajaran merupakan sesuatu yang penting dalam dunia 

pendidikan yang patut diperhatikan, direncanakan dan dipersiapkan, karena 

memang mencangkup perencanaan tujuan, penentuan bahan, pemilihan metode 

yang tepat, dan bagaimana mengevaluasi hasil-hasil dari pembelajaran tersebut. 

Sudjana (2011: 22) mendefinisikan hasil belajar adalah kemampuan-

kemapuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

Menurut Supardi U.S (2012) hasil belajar matematika merupakan salah satu 

indikator penentu keberhasilan pembelajaran matematika. Hasil belajar 

matematika yang tinggi menunjukkan bahwa proses belajar matematika tersebut 

dikatakan berhasil. Sebaliknya, hasil belajar matematika rendah menunjukkan 

indikasi ketidakberhasilan proses belajar matematika.  
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 Wulandari dan Mashuri (2014) dalam jurrnalnya menyatakan bahwa hasil 

belajar matematika pada jenjang pendidikan dasar menengah di Indonesia secara 

umum masih relatif rendah jika dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya, di 

samping itu mata pelajaran matematika juga masih memperoleh stigma sebagai 

mata pelajaran momok yang amat menakutkan. Hal ini dapat dilihat bahwa hasil 

belajar matematika siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Indonesia 

berdasarkan TIMMS (The Third International Mathematics and Science Study) 

pada tahun 2011 menduduki peringkat 38 dari 42 negara yang ikut 

berpartisipasi. (http://litbang.kemendikbud.go.id) 

Kusumaningrum, Budiyono dan Sri Subanti (2015) menyatakan 

permasalahan mengenai rendahnya hasil belajar siswa pada pelajaran 

matematika dapat dilihat dari rata-rata hasil ujian nasional. Berdasarkan data dari 

Badan Standar Nasional Pendidikan, rata-rata hasil ujian nasional matematika 

SMP/MTs tahun pelajaran 2013/2014 di tingkat nasional hanya mencapai 6,10. 

Rata-rata hasil ujian nasional mata pelajaran matematika tersebut paling rendah 

jika dibandingkan dengan mata pelajaran lain, sehingga dapat dikatakan bahwa 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika tersebut masih tergolong 

rendah. (http://bsnp-indonesia.org/id) 

Penelitian yang dilakukan oleh Prihatiningrum, Budiyono dan Riyadi 

(2014) menjelaskan bahwa masalah hasil belajar matematika siswa yang belum 

memuaskan juga terjadi pada siswa SMP di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu 

wilayah yang perlu mendapat perhatian adalah Kabupaten Sukoharjo yang 

menduduki peringkat ke-28 dari 35 Kabupaten se-Jawa Tengah, dengan nilai 

rata-rata UN 6,02 berdasarkan hasil ujian nasional 2011/2012. 

(http://litbang.kemdikbud.go.id/hasilun/index.php/smp) 

Realita hasil belajar yang terjadi di SMP Al-Islam Kartasura menunjukkan 

adanya kesenjangan, hal ini dapat dilihat dari data hasil belajar matematika 

siswa kelas VII tahun 2015/2016, dimana berdasarkan nilai Ulangan Tengah 

Semester (UTS) terdapat 23% siswa yang masih mendapatkan nilai dibawah 

KKM. Berdasarkan hasil observasi di SMP Al-Islam Kartasura siswa yang 

mendapatkan nilai dibawah KKM disebabkan karena guru matematika dalam 

http://litbang.kemendikbud.go.id/
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proses pembelajaran masih menggunakan pembelajaran konvensional yang lebih 

banyak mengandalkan ceramah.  

Ma’mur Asmani (2011: 64) mendefinisikan pada pembelajaran 

konvensional gurulah yang mendominasi, sehingga dapat dikatakan bahwa 70% 

guru ceramah dan 30% siswa aktif melakukan kegiatan. Selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung guru lebih banyak menjelaskan rumus-rumus, 

sedangkan siswa sibuk mencatat materi dan mengerjakan soal yang diberikan 

oleh guru, sehingga siswa menjadi pasif. Sikap pasif dalam kegiatan 

pembelajaran dan sistem pembelajaran yang monoton akan mempengaruhi pada 

hasil belajar matematika siswa. 

Keberhasilan Implementasi strategi pembelajaran yaitu tergantung metode 

yang digunakan oleh seorang guru, karena strategi pembelajaran hanya dapat 

diimplementasikan dengan menggunakan metode pembelajaran (Sanjaya, 2013: 

126). Menurut Isriani dan Dewi Puspitasari (2012: 13) metode pembelajaran 

merupakan cara-cara yang ditempuh guru untuk menciptakan situasi pengajaran 

yang menyenangkan dan mendukung bagi kelancaran proses belajar dan 

tercapainya hasil belajar siswa yang memuaskan. 

Selain strategi pembelajaran, karakteristik siswa seperti kemandirian 

belajar siswa juga memiliki peranan penting terhadap hasil belajar matematika, 

karena kurangnya kemandirian belajar siswa akan berpengaruh pada hasil belajar 

siswa. Hal ini diperkuat dengan pendapatnya Tandililing (2011) yang 

mengemukakan kemandirian belajar matematika siswa merupakan faktor yang 

sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar matematika.  

Mari (2014: 121) menyatakan bahwa kemandirian belajar adalah 

kemampuan seseorang atau siswa untuk mewujudkan keinginannya secara nyata 

tanpa bergantung pada orang lain. Seseorang yang mempunyai kemandirian 

belajar berarti memiliki kemampuan untuk mengantur dirinya sediri, tidak 

tergantung pada orang lain. Menurut Suhendri (2012) kemandirian belajar 

matematika memiliki kontribusi atau berpengaruh terhadap hasil belajar 

matematika, namun realitanya masih banyak siswa yang belum bertanggung 

jawab, kurang percaya diri dan belum memiliki inisiatif belajar sendiri serta 
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siswa cenderung mengandalkan sumber informasi belajar dari guru. Siswa tidak 

mencari sumber belajar lainnya yang berbeda dengan buku pegangan guru, 

seperti buku paket dan modul, sehingga pengetahuan siswa hanya terbatas. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka diperlukan inovasi dalam suatu 

pembelajaran matematika. Inovasi yang dapat dilakukan, yaitu dengan 

menerapkan strategi pembelajaran Numbered Head Together, Think Pair Share 

dan ekspositori. Menurut Hamdani (2011: 89) strategi pembelajaran Numbered 

Heads Together adalah metode belajar dengan cara setiap siswa diberi nomor 

dan dibuat suatu kelompok, kemudian secara acak, guru memanggil nomor dari 

siswa. Strategi ini dapat mendorong siswa untuk berpikir dalam suatu tim dan 

berani tampil mandiri (Warsono dan Hariyanto, 2014: 216). 

Suprijono (2011: 91) berpendapat bahwa strategi pembelajaran Think Pair 

Share adalah model pembelajaran kooperatif yang diawali dengan “Thinking” 

artinya guru mengajukan pertanyaan atau isu terkait dengan pelajaran agar 

dipikirkan peserta didik. Selanjutnya “Pairing” pada tahap ini guru meminta 

peserta didik berpasang-pasangan untuk berdiskusi. Terakhir “Sharing” pada 

tahap ini hasil diskusi dari tiap-tiap pasangan dibicarakan dengan pasangan 

lainnya. Strategi pembelajaran Think Pair Share ini membuat siswa lebih aktif, 

mandiri dan mempunyai banyak waktu untuk berpikir, merespon dan saling 

membantu. strategi ini juga membuat siswa mampu menguasai atau mendalami 

sebuah materi (Hamdani, 2011: 225).  

Rusmono (2012: 66) mendefinisikan strategi pembelajaran ekspositori 

adalah proses pembelajaran yang terpusat pada guru, karena dalam strategi ini 

guru merupakan sumber informasi utama. Strategi ini sangat efektif digunakan 

apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas, namun waktu 

yang dimiliki untuk belajar terbatas.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti bermaksud melakukan 

penelitian dengan judul “Eksperimen Pembelajaran Matematika Pada Materi 

Himpunan melalui Strategi Numbered Heads Together (NHT) dan Think Pair 

Share (TPS) terhadap Hasil Belajar Matematika ditinjau dari Kemandirian 

Belajar”.  
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan 

masalah-masalah sebagai berikut. 

1. Masih rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika.  

2. Mata pelajaran matematika masih dikatakan sebagai mata pelajaran momok 

yang amat menakutkan. 

3. Kurang tepat dan kurang inovatif strategi pembelajaran yang digunakan oleh 

guru dalam menyampaikan materi ajar. 

4. Masih banyak siswa yang belum memiliki kemandirian belajar. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar masalah yang dikaji lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi 

masalah-masalah pada penelitian ini sebagai berikut. 

1. Rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika.  

2. Strategi pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah strategi 

pembelajaran Numbered Heads Together (NHT), Think Pair Share (TPS) dan 

ekspositori. 

3. Banyak siswa yang belum memiliki kemandirian belajar. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut. 

1. Apakah ada perbedaan efek penggunaan strategi pembelajaran Numbered 

Heads Together (NHT), Think Pair Share (TPS) dan ekspositori terhadap 

hasil belajar matematika? 

2. Apakah ada perbedaan efek kemandirian siswa terhadap hasil belajar 

matematika? 

3. Apakah ada interaksi antara penggunaan strategi pembelajaran Numbered 

Heads Together (NHT), Think Pair Share (TPS) dan ekspositori dengan 

kemandirian belajar siswa terhadap hasil belajar matematika? 
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E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Menganalisis apakah ada perbedaan efek penggunaan strategi pembelajaran 

Numbered Heads Together (NHT), Think Pair Share (TPS) dan ekspositori 

terhadap hasil belajar matematika. 

2. Menganalisis apakah ada perbedaan efek kemandirian belajar siswa terhadap 

hasil belajar matematika. 

3. Menganalisis apakah ada interaksi antara penggunaan strategi pembelajaran 

Numbered Heads Together (NHT), Think Pair Share (TPS) dan ekspositori 

dengan kemandirian belajar siswa terhadap hasil belajar matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pada pengaruh kualitas pembelajaran matematika, terutama pada 

kemandirian belajar matematika siswa melalui strategi pembelajaran 

Numbered Heads Together (NHT) dan Think Pair Share (TPS) serta 

ekspositori.   

Secara khusus, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengaruh pada pembelajaran matematika yang semula pembelajaran hanya 

mementingkan hasil, menjadi pembelajaran yang lebih mementingkan proses. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut. 

a. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan pengalaman secara 

langsung mengenai belajar matematika yang menarik dan menyenangkan 

melalui strategi yang sesuai dengan perkembangan berpikirnya. 

b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan pengaruh pada proses 

pembelajaran matematika agar lebih kreatif dan inovatif dalam 
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penyampaian materi ajar, sehingga memunculkan ketertarikan dan 

kemandirian siswa yang dapat meningkatkan hasil belajar matematika. 

c. Bagi kepala sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi agar lebih 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika, kualitas guru dan pada 

akhirnya kualitas sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


