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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan selalu berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Melalui pendidikan manusia dapat mengenali ilmu pengetahuan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi teknologi. Pada saat ini ilmu 

pengetahuan dan teknologi telah berkembang dengan pesat. Suatu bangsa yang 

maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi mecerminkan bahwa bangsa tersebut 

memiliki pendidikan yang maju. Bangsa indonesia sebagai bangsa yang memiliki 

kekayaan alam yang luar biasa, seharusnya mampu bersaing dalam memajukan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dengan bangsa yang lain. Untuk mampu bersaing 

dengan bangsa lain dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Sedangkan untuk menciptakan manusia yang berkualitas dibutuhkan pendidikan 

yang berkualitas pula. Akan tetapi, pada kenyataannya pendidikan di Indonesia 

pada saat ini masih rendah kualitasnya, terutama pada pendidikan sekolah. 

Pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan potensi – potensi 

yang dimiliki seseorang melalui kegiatan pembelajaran. Dibutuhkan sikap yang 

aktif , kreatif, inovatif dan berpikir kritis dalam kegiatan pembelajaran agar apa 

yang telah dipelajari dapat ditangakap atau diterima dengan baik. Dalam 

pendidikan formal (sekolah) misalnya siswa diajarkan disiplin, aktif, kreatif, 

berfikir kritis dan bertanggung jawab. Hal inilah yang dibutuhkan untuk 

mengembangkan pemikiran dan kreatifitas. Selain itu juga dibutuhkan 

kemampuan untuk berfikir sistematis, logis dan kritis yang dapat dikembangkan 

melalui pembelajaran matematika. Dalam kegiatan pembelajaran juga perlu 

adanya interaksi antara guru dan siswa. Tidaklah mudah antara guru dan siswa 

untuk berinteraksi secara aktif. Masih ada guru yang bersifat otoriter dalam 

mengajar, dimana guru harus memiliki kualitas tinggi sedangkan kualitas guru itu 

sendiri masih diragukan. Akibatnya siswa justru menjadi korban ketidaktahuan 

guru. Pada umumnya guru mengajarkan matematika dengan menerangkan, 

memberi contoh, mengerjakan soal serta meminta siswa untuk mengerjakan soal 
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yang sejenis dengan soal yang sudah diterangkan guru. Model ini menekankan 

pada menghafal konsep dan prosedur matematika guna menyelesaikan soal, 

sehingga siswa cenderung kurang aktif dalam mengikuti proses belajar mengajar. 

Keaktifan sangat penting dimiliki siswa dengan beberapa alasan yang 

mendasar, yaitu 1) dengan adanya keaktifan atau aktivitas dapat membentuk 

pribadi yang integral; 2) menumbuhkembangkan sikap disiplin dan suasana 

belajar yang demokratis; 3) menumbuhkembangkan pemahaman dan berpikir 

kritis serta menghindarkan terjadinya verbalisme; 4) menumbuhkembangkan 

sikap kooperatif dikalangan peserta didik sehingga terciptanya belajar yang 

sejalan dan serasi ( Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana, 2009 : 24). Siswa 

dikatakan aktif dalam proses pembelajaran apabila siswa memiliki kemampuan 

menyampaikan ide atau pendapat ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. 

Berdasarkan hasil observasi pada kelas VIIC SMP Negeri 2 Sawit 

ditemukan kesulitan siswa dalam belajar, yaitu kurang aktifnya siswa dalam 

proses pembelajaran yang masih dibawah 60%, menurunnya minat belajar siswa 

yang membuat guru sulit dalam menerangkan pelajaran matematika. Dilihat dari 

kesulitan siswa tersebut, yang paling kurang adalah keaktifan siswa dalam 

pembelajaran matematika. Keaktifan siswa dalam belajar matematika sangat besar 

pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa.  

Akar dari permasalahan diatas antara lain, kurang aktifnya siswa dalam 

menanggapi pertanyaan yang diberikan guru sebanyak 3 siswa(13,36%), siswa 

kurang percaya diri ketika mengerjakan soal didepan sebanyak 5 siswa(22,72%) 

dan kecenderungan siswa yang enggan bertanya kepada guru mengenai materi 

yang belum dimengerti sebanyak 6 siswa(27,27%), keterlibatan siswa dalam 

berpartisipasi pada kerja kelompok masih rendah sebanyak 5 siswa(22,72%) serta 

model pembelajaran yang digunakan  guru masih monoton, dimana  metode yang 

digunakan yaitu metode ekspository. Metode ini hanya mendengarkan dan 

mencatat merupakan hal yang biasa bagi peserta didik sehingga siswa mudah 

bosan dan berakibat siswa tidak berminat untuk memperhatikan. Yang menjadi 

akar penyebab utamanya yaitu jarangnya guru mengunakan model atau strategi 
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dalam proses pembelajaran matematika pada keaktifan siswa sehingga proses 

pembelajaran belum sesuai harapan.  

Menurut Abdul Majid (2014 : 13) model pembelajaran merupakan 

kerangka konseptual dan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai 

pedoman bagi perancang pengajaran dalam merencanakan dan melaksanakan 

aktivitas belajar mengajar. Model pembelajaran memiliki peran penting bagi para 

pengajar untuk mempelajari dan menambah wawasan tentang model 

pembelajaran, karena dengan menguasai berbagai model maka seorang guru akan 

merasakan adanya kemudahan didalam pelaksanaan sehingga tujuan yang ingin 

dicapai dalam proses pembelajaran dapat tercapai sesuai harapan dan murid akan 

lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. 

Menyikapi permasalahan – permasalahan yang timbul berdasarkan 

informasi sebelumnya, menunjukkan pentingnya model pembelajaran matematika 

yang bervariasi guna meningkatkan keaktifan belajar siswa. Saat ini banyak model 

pembelajaran yang telah dikembangkan oleh pakar pendidikan untuk 

meningkatkan proses pembelajaran antara lain model pembelajaran Jigsaw, 

Talking Stick, Two Stay Two Stray, Numbered Heads Together (NHT) dan Group 

Investigation. 

Salah satu alternatif solusi yang ditawarkan guru untuk upaya mengatasi 

masalah guna meningkatkan keaktifan siswa adalah dengan cara menerapkan 

model pembelajaran yang telah dipaparkan oleh pakar pendidikan, salah satunya 

adalah model pembelajaran kooperatif numbered Heads Together (NHT). Model 

pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together merupakan pembelajaran 

yang melibatkan lebih banyak murid dalam menelaah materi yang tercangkup 

dalam suatu pembelajaran. Menurut (Hamdani, 2011 : 89) model pembelajaran 

Numbered Heads Together (NHT) adalah model pembelajaran yang melibatkan 

diskusi kelompok dengan cara setiap siswa diberi nomor dan dibuat satu 

kelompok, kemudian secara acak guru memanggil nomor dari siswa.  
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Keunggulan model pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together 

(NHT) yaitu : (1) Setiap siswa menjadi siap semua; (2) Siswa dapat melakukan 

diskusi dengan sungguh – sungguh; (3) Siswa yang pandai dapat mengajari siswa 

yang kurang pandai; (4) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling 

sharing ide – ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat; (5) 

Meningkatkan semangat kerjasama siswa ; (6) Dapat digunakan untuk semua 

mata pelajaran dan tingkatan kelas.; (7) terjadinya interaksi antar siswa. 

Berdasarkan akar penyebab yang paling dominan tersebut dapat diajukan 

alternatif tindakan pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together (NHT). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut :  

Adakah peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika 

melalui model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT)pada siswa kelas 

VIIC SMP Negeri 2 Sawit Semester Genap Tahun 2016/2017 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk peningkatan keaktifan belajar 

dalam pembelajaran matematika siswa kelas VIIC SMP Negeri 2 Sawit tahun 

2016/2017. 

2. Tujuan Khusus  

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar 

dalam proses pembelajaran matematika melalui model kooperatif Numbered 

Heads Together pada siswa kelas VIIC SMP Negeri 2 Sawit tahun 2016/2017. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini berharap hasil penelitian dapat memberikan manfaat 

konseptual kepada pembelajaran matematika. Disamping itu juga penelitian 

peningkatan mutu, proses dan hasil pembelajaran matematika SMP. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

a. Sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran matematika melalui model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT). 

b. Bagi siswa agar dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis peneelitin ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

a. Bagi Siswa  

Hasil penelitian ini , dapat digunakan untuk meningkatkan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran matematika. 

b. Bagi Guru 

Dapat digunakan sebagai bahan masukan khususnya bagi guru kelas VII 

tentang suatu alternatif pembelajaran matematika untuk meningkatkan 

keaktifan siswa dalam belajar matematika melalui model pembelajaran 

Numbered Heads Together (NHT). 

c. Bagi Sekolah 

1) Sebagai usaha dalam meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. 

2) Sebagai informasi bagi semua tenaga pengajar mengenai model 

pembelajaran Numbered Heads Together (NHT). 

 

 

 

 


