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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu bidang ilmu yang memiliki peranan 

yang penting dalam dunia pendidikan, mengingat pentingnya pembelajaran 

matematika, diharapkan  peserta didik dapat memahami matematika dengan 

baik. Keberhasilan pembelajaran matematika dapat dilihat dari prestasi belajar 

yang dicapai oleh siswa. Prestasi belajar merupakan keberhasilan yang diperoleh 

siswa setelah kegiatan belajar mengajar. Namun saat ini prestasi belajar 

matematika di Indonesia masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. 

Berdasarkan hasil PISA pada tahun 2015 diketahui bahwa kemampuan siswa di 

Indonesia menduduki peringkat 61 dari 69 negara dengan perolehan yang masih 

jauh dari standar. 

Banyak faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa diantaranya 

penggunaan metode pembelajaran. Masih banyak guru yang mengajarkan 

dengan metode pembelajaran konvensional dimana pada proses 

pembelajarannya siswa cenderung pasif. Dalam mempengaruhi prestasi belajar 

matematika salah satunya dengan penggunaan suatu metode pembelajaran 

kooperatif yang menarik dan berpusat pada siswa. Jacobsen (2009:230) 

menyatakan bahwa metode pembelajaran kooperatif secara khusus dirancang 

untuk mendorong siswa dalam bekerja bersama dan saling membantu satu sama 

lain untuk mempelajari tujuan tujuan umumnya. Metode pembelajaran yang 

dirasa cukup efektif yaitu menggunakan metode  Numbered Head Together 

(NHT) dan Quiz Team. 

Daeka (2016:10) dalam penelitiannya tentang metode NHT dan TPS 

menyimpulkan bahwa pembelajaran dengan metode pembelajaran NHT 

menghasilkan prestasi belajar matematika yang sama baiknya dengan model 

pembelajaran TPS dan lebih baik daripada model pembelajaran konvensional. 

Metode Numbered Head Together (NHT) merupakan metode pembelajaran yang 

dikemas dalam  kelompok diskusi bentuk penomoran, guru     memberikan tugas 
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kepada masing-masing kelompok untuk berdiskusi, setelah selesai berdiskusi 

guru memanggil salah satu nomor siswa kemudian siswa maju melaporkan hasil 

diskusinya. Metode NHT dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

saling berbagi pengetahuan yang dimiliki dalam  menemukan jawaban yang 

tepat serta dapat mempengaruhi minat siswa untuk belajar matematika.  

Menurut Maonde (2016) dalam model NHT, siswa yang memiliki 

kemampuan tinggi dan akuntabilitas membantu siswa lain yang mendapatkan 

kesulitan dalam belajar dan pemecahan masalah yang diberikan oleh guru. 

Metode ini  menimbulkan daya tarik siswa untuk mengikuti pembelajaran  

matematika dan siswa lebih memahami dan menguasai konsep pembelajaran  

matematika.  

Sedangkan metode Quiz Team merupakan metode berupa permainan 

dimana siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing kelompok 

saling memberikan pertanyaan. Menurut Sabil (2013:54) metode quiz team ini 

diawali dengan menerangkan materi secara klasikal, kemudian siswa dibagi 

menjadi beberapa kelompok besar. Semua anggota kelompok bersama–sama 

mempelajari materi tersebut melalui lembaran kerja. Mereka mendiskusikan 

materi tersebut, saling memberi arahan, saling menberikan pertanyaan dan 

jawaban untuk memahami materi tersebut. Menurut Silberman (2013:135) 

teknik tim ini meningkatkan tanggung jawab murid atas materi yang sedang 

dipelajari dengan cara yang menyenangkan dan tidak mengancam yang dapat 

mempengaruhi prestasi belajar. 

Faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajar matematika adalah 

pengalaman atau kemampuan awal. Kemampuan awal merupakan pengetahuan 

yang telah dimiliki siswa yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang 

akan dipelajari sebagai prasyarat sehingga siswa lebih mudah dalam mengikuti 

pembelajaran dan mengembangkan materi. Selain itu kemampuan awal dapat 

memberikan gambaran kesiapan seorang siswa sebagai prasyarat dalam 

menerima materi selanjutnya, sehingga guru dapat merancang metode 

pembelajaran yang sesuai.Rendahnya kemampuan awal yang dimiliki siswa 

akan berdampak pada prestasi belajar. Setiap siswa mempunyai kemampuan 
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yang berbeda-beda dalam menerima materi yang diberikan guru. Dengan 

demikian  maka guru perlu mengoptimalkan metode pembelajaran yang 

diharapkan dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis beranggapan bahwa perlunya 

dilakukan penelitian mengenai pembelajaran matematika dengan metode 

Numbered Head Together (NHT) dan Quiz Team pada siswa SMP kelas VII 

terhadap prestasi belajar ditinjau dari kemampuan awal siswa.  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latarbelakang masalah yang dikemukakan di atas dapat 

diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:  

1. Pembelajaran matematika memiliki peranan penting namun prestasi belajar 

matematika belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. 

2. Rendahnya prestasi belajar matematika, banyak siswa yang menganggap 

matematika merupakan pelajaran yang abstrak, sehingga sulit dalam 

memahami materi yang diajarkan. 

3. Masih rendahnya prestasi belajar matematika, karena kurangnya minat siswa 

terhadap mata pelajaran tersebut. 

4. Masih rendahnya prestasi belajar matematika karena dalam penggunaan 

metode pembelajaran yang kurang optimal. 

5. Kurangnya kemampuan awal yang dimiliki siswa sehingga berdampak pada 

prestasi belajar matematika. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut agar penelitian dapat dikaji 

lebih spesifik dan terarah maka diperlukan pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan Metode Pembelajaran Numbered Head Together (NHT) untuk 

kelas eksperimen dan  metode Quiz Team untuk kelas kontrol. 

2. Kemampuan awal siswa adalah kemampuan yang telah dimiliki  siswa 

sebelum memasuki materi pelajaran baru.  

3. Prestasi belajar matematika siswa dalam penelitian ini adalah nilai yang 

diambil dari hasil tes yang dilakukan oleh peneliti setelah proses 
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pembelajaran menggunakan metode Numbered Head Together (NHT) dan 

Quiz Team . 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 

pembatasan masalah yang telah disampaikan, masalah penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh  pembelajaran matematika dengan Numbered 

Head Together (NHT) dan metode pembelajaran Quiz Team  terhadap prestasi 

belajar matematika? 

2. Apakah terdapat pengaruh kemampuan awal terhadap prestasi belajar 

matematika? 

3. Apakah terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan kemampuan awal  

terhadap prestasi belajar matematika? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk menguji adanya pengaruh pembelajaran matematika dengan metode 

NHT dan Quiz Team  terhadap prestasi belajar siswa kelas VII. 

2. Untuk menguji adanya pengaruh kemampuan awal terhadap prestasi belajar 

matematika siswa kelas VII. 

3. Untuk mengetahui adanya interaksi antara metode pembelajaran dan 

kemampuan awal  terhadap prestasi belajar matematika. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan dan 

dalam gambaran kepada pembaca dan guru mengenai pengaruh belajar 

matematika dengan menggunakan  metode  Numbered Head Together (NHT)  

dan Quiz Team, serta sebagai bahan pertimbangan guru untuk menentukan 

perlakuan terhadap siswa yang memiliki kemampuan awal yang berbeda 

setiap pokok bahasan. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pendidik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan variasi metode 

pembelajaran yang sesuai dengan pokok bahasan yang akan diajarkan. 

b. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan peluang kepada 

siswa untuk lebih aktif, kreatif serta memberi pengaruh terhadap sikap 

kerjasama pada proses pembelajaran. 

c. Bagi sekolah, penggunaan metode pembelajaran Numbered Head Together 

(NHT)  dan Quiz Team diharapkan dapat memberi pengaruh terhadap 

kualitas pembelajaran di sekolah. 

d. Bagi Peneliti, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh metode 

Numbered Head Together (NHT) dan Quiz Team pada siswa SMP kelas 

VII terhadap prestasi belajar ditinjau dari kemampuan awal siswa. 

e. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan acuan dalam penelitian metode pembelajaran lebih lanjut 

serta menyempurnakan penelitian yang telah ada sebelumnya. 

 

 

 


