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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dipelajari 

mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai ke tingkat pendidikan tinggi. 

Matematika merupakan alat yang berfungsi untuk membangun penalaran, 

pola pikir logis, kritis, kreatif, objektif dan rasional yang diperlukan baik 

dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi (Ahmad Susanto, 2013). 

Menurut hasil studi Trends in International Mathematics andScience 

Study (TIMSS) tahun 2011 menunjukan bahwa penguasaanmatematika siswa 

Indonesia berada pada peringkat 38 dari 45 negara. Indonesia hanya mampu 

mengumpulkan 386 poin dari skor rata rata 500. Hasil ini menjadi tamparan 

bagi bangsa Indonesia, karena poin di tahun 2011 menurun karena pada tahun 

2007 hasilnya memperlihatkan bahwa peserta didik Indonesia mampu 

menempati peringkat 36 dari 49 negara, dengan pencapaian skor 405 dan 

masih di bawah skor rata-rata internasional yaitu 500. 

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 demonstrasi; 3) menumbuhkembangkan pemahaman dan 

berpikir kritis serta menghindarkan terjadinya verbalisme; 4) 

menumbuhkembangkan sikap kooperatif di kalangan 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 XI MA PPMI Assalaam tahun 

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. 
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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 6 siswa 

(19,35%),kecenderungan siswa yang enggan bertanya kepada guru mengenai 

materi yang belum dimengerti sebanyak 2 siswa (6,45%),keterlibatan siswa 

dalam berpartisipasi pada kerja kelompok masih lumayan  rendah sebanyak 7 

siswa (22,58%) serta pembelajaran yang digunakan guru masih monoton, 

dimana metode dan model 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 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 stematik 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 di dalam 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 meningkatka 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. 
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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 pembelajaranDiscovery Learning 

berbasisNumbered Heads Together (NHT). Model pembelajaran Discovery 

LearningberbasisNumbered 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. 

Burais et al. (2016) menyatakan bahwa model pembelajaran 

DiscoveryLearning merupakan salah satu model pembelajaran yang mengajak 

siswa untuk terlibat aktif dalam membangun pengetahuannya.Menurut 

Mubarok dan Sulistyo (2014) kelebihan dari model pembelajaran 

DiscoveryLearningyaitu: 1) Hasilnya lebih berakar dari pada cara belajar 

yang lain,2) Lebih mudah dan cepat ditangkap, 3) Dapat dimanfaatkan dalam 

bidang studi lain atau dalam kehidupan sehari-hari, 4) Berdaya guna untuk 

meningkatkan kemampuan siswa menalar dengan baik. 

Numbered Heads Together (NHT) merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang dapat dijadikan alternative metode 

pembelajaran yang diberikan guru. Numbered Heads Together (NHT) 

merupakan model pembelajaran yang lebih menekankan pada kerja kelompok 

siswa yang pada dasarnya merupakan varian dari diskusi 

kelompok.Dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif lainnya, 

NHT memiliki beberapa keistimewaan. Ditinjau dari sisi proses, penerapan 

NHT lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan model koperatif tipe 

lainnya. Menurut Ibrahim (2000),Numbered Heads Together (NHT) hanya 

memuat empat tahap pembelajaran, yaitu: (1) penomoran, (2) pengajuan 

pertanyaan, (3) berpikir bersama, (4) menjawab. 
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Ditinjau dari sisi perolehan belajar, NHT tidak kalah potensinya 

dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif lainnya. Numbered 

heads together (NHT) membantu penguasaan konsep matematika, 

meningkatkan kemampuan kerja sama, dan kemampuan berfikir kritis. Bagi 

siswa yang hasil belajarnya rendah, menurut Lundgren NHT mampu 

meningkatkan kepercayaan diri siswa, memperbaiki tingkat kehadirannya 

dalam proses belajar mengajar, lebih mudah menerima orang lain, 

mengurangi perilaku yang mengganggu, mengurangi konflik antar pribadi, 

meningkatkan budi pekerti, kepekaan sosial dan toleransi, memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam, serta hasil belajar lebih baik. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menganggap penting untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Peningkatan Keaktifan Belajar 

Matematika Siswa melalui Model Discovery Learning Berbasis NHT 

(Numbered Heads Together) di Kelas XI MA PPMI Assalaam”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Adakah peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika 

melalui model Discovery Learningberbasis Numbered Heads Together 

(NHT) pada siswa Kelas XI MA PPMI Assalaam Semester ganjil tahun 

2017/2018? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk meningkatan keaktifan 

belajar dalam pembelajaran matematika siswa kelas XI MA PPMI 

Assalaam tahun 2017/2018. 

2. Tujuan Khusus 

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk meningkatkan keaktifan 

belajar dalam proses pembelajaran matematika melalui model 
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Discovery Learning berbasis Numbered Heads Together (NHT) pada 

siswa kelas XI MA PPMI Assalaam tahun 2017/2018. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat 

memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam pembelajaran matematika, 

utamanya pada penggunaan model pembelajaran Discovery Learning 

berbasisNumbered Heads Together (NHT). Dengan adanya metode NHT 

menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan keaktifan belajarsiswa yang 

juga diharapkan akan meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Secara khusus penelitian ini memberikan konstribusi kepada strategi 

pembelajaran matematika berupa pergeseran dari pembelajaran yang hanya 

mampu mementingkan hasil, ke pembelajaran yang juga mementingkan 

proses pencapain. Sehubungan dengan hal itu dalam kurikulum disarankan 

untuk menggunakan paradigma belajar yang menujukkan pada proses 

pencapaian hasil. 

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi peneliti yang relevan di masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan pertimbangan bagi guru atau calon guru untuk memilih 

metode dalam mengajar matematika. 

b. Dengan diterapkan metode yang sesuai dengan penyusunan materi, 

siswa dapat mengerti dan menemukan materi secara jelas. 

c. Dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sekolah agar dapat 

mencetak lulusan terbaik. 

 

 

 

 

 


