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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi, perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap

pola pikir manusia. Dengan perkembangan teknologi diharapkan mampu

meningkatkan mutu sumber daya manusia. Berdampingan dengan itu,

pendidikan sangat diperlukan untuk mengembangkan potensi – potensi dalam

diri manusia untuk berkarya. Dengan demikian perkembangan pola pikir dan

teknologi diharapkan mampu menciptakan manusia yang lebih kreatif terutama

dalam menciptakan pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pembaharuan dalam

dunia pendidikan salah satunya ialah pendidikan matematika.

Pendidikan matematika merupakan inovasi pendidikan dalam mata

pelajaran matematika. Perlunya inovasi dalam matematika dikarenakan pola

pikir siswa yang menganggap bahwa matematika adalah mata pelajaran yang

sulit dipahami dan sebagian besar siswa menganggap bahwa matematika tidak

berguna dalam kehidupan sehari – hari. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil

belajar matematika sebagian siswa yang kurang memenuhi kriteria kelulusan

minimal. Hasil belajar dapat dijadikan tolak ukur pencapaian proses belajar

matematika.

Programme for International Student Assesment (PISA) adalah studi

internasional yang mengukur literasi prestasi kemampuan membaca,

matematika, dan sains suatu negara. Berdasarkan suvei yang dilakukan oleh

PISA diperoleh hasil bahwa pada tahun 2015 Indonesia berada pada peringkat

69 dari 76 negara dengan skor rata – rata prestasi literasi matematika sebesar 379

dari skor rata – rata internasional yaitu 500. (http//kemdikbud.go.id)

Survei yang dilakukan oleh Trend Mathematics and Science Study (TIMSS)

tahun 2015 menyatakan bahwa kemampuan dalam belajar matematika siswa

Indonesia berada dalam peringkat 45 dari 50 Negara yang di evaluasi dengan

nilai rata – rata 397 dan nilai tertinggi diraih oleh Singapura. Skor Indonesia ini

naik 11 poin dari hasil penilaian TIMSS pada tahun 2011. Akan tetapi, pada
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tahun 2011 hanya diikuti oleh 45 Negara. Hal ini berarti hasil belajar siswa

Indonesia masih dalam level rendah. (http//kemdikbud.go.id)

Hasil wawancara dengan guru matematika kelas VIII SMP Muhammadiyah

Al-Kautsar Program Khusus (Ibu Ema) pada tanggal 5 Oktober 2017

menyatakan bahwa masih rendahnya kemampuan siswa dalam pembelajaran

matematika sehingga berdampak pada hasil belajar matematika yang masih

kurang dari KKM. Hal tersebut dikarenakan tingkat phobia siswa terhadap

matematika yang terlalu tinggi. Siswa beranggapan matematika adalah mata

pelajaran yang sulit. Selain itu tak sedikit pula siswa yang meremehkan

pelajaran matematika karena siswa berfikir bahwa matematika tidak berguna

dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya untuk mengatasi rendahnya hasil belajar matematika salah satunya

dengan inovasi yang diberikan dalam pembelajaran. Inovasi yang diberikan

diantaranya yaitu cara penyampaian atau strategi pembelajaran yang dibuat

semenarik mungkin sehingga murid aktif akan proses pembelajaran. Sebagian

besar murid akan aktif ketika guru menyampaikan materi yang dikaitkan dengan

kehidupan sehari – hari. Selain itu, inovasi yang lainnya adalah dengan

penerapan LKS (Lembar Kerja Siswa) merupakan salah satu sarana untuk

membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga akan

terbentuk interaksi yang efektif antara siswa dengan guru, sehingga dapat

meningkatkan aktifitas siswa dalam peningkatan prestasi siswa.

Cara berfikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah dapat dilakukan

dengan LKS. LKS dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan

mengaplikasi, kemampuan penyelidikan, dan kemampuan menginformasikan

peserta didik pada mata pelajaran tertentu. Dengan penerapan LKS tersebut

dapat dilihat mana siswa yang aktif dan kurang aktif. Sehingga guru dapat

memeberi bimbingan tepat sesuai dengan kemampuan siswanya.

Selain itu, inovasi yang mampu meningkatkan motivasi belajar adalah

penggunaan model pembelajaran. Salah satu contoh adalah Numbered Head

Together (NHT). NHT adalah suatu model pembelajaran yang terstruktur, yakni

saling ketergantungan positif, tanggung jawab individual, interaksi personal,
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keahlian bekerjasama. Dalam pembelajaran NHT dilaksanakan berdasarkan

kelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Pembelajaran kooperatif

tipe NHT mengutamakan motivasi belajar yang tinggi. Dalam suatu kelompok

diharapkan siswa mampu bekerja sama dengan baik sehingga setiap siswa dapat

bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya.

Pemilihan metode NHT bertujuan untuk meningkatkan prestasi siswa,

menyenangkan siswa dalam belajar, meningkatkan sikap positif siswa, mampu

memperdalam pemahaman siswa, mengembangkan sikap kepemimpinan siswa,

meningkatkan rasa ingin tahu siswa, meningkatkan rasa percaya diri siswa,

mengembangkan rasa saling memiliki, serta mengembangkan keterampilan

berfikir.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Efektivitas Penggunaan LKS Pada Pembelajaran

Matematika Berbasis Cooperative Learning Tipe NHT Di Smp Muhammadiyah

Al-Kautsar Program Khusus Kelas VIII Tahun 2017/2018”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah penelitian,

sebagai berikut :

1. Bagaimana persiapan guru kelas VIII dalam penerapan LKS pada

pembelajaran matematika berbasis cooperative learning tipe NHT di SMP

Muhammadiyah Al Kautsar Program Khusus Kartasura tahun ajaran

2017/2018?

2. Bagaimana pelaksanaan LKS pada pembelajaran matematika berbasis

cooperative learning tipe NHT untuk kelas VIII di SMP Muhammadiyah Al

Kautsar Program Khusus Kartasura tahun ajaran 2017/2018?

3. Apakah terdapat kendala dalam penerapan LKS pada pembelajaran

matematika berbasis cooperative learning tipe NHT untuk kelas VIII di SMP

Muhammadiyah Al Kautsar Program Khusus Kartasura tahun ajaran

2017/2018?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang akan dicapai peneliti antara

lain :

1. Mendeskripsikan persiapan guru kelas VIII dalam menerapkan LKS

pembelajaran matematika berbasis cooperative learning tipe NHT di SMP

Muhammadiyah Al Kautsar Program Khusus Kartasura tahun ajaran

2017/2018.

2. Mendeskripsikan penerapan LKS pada pembelajaran matematika berbasis

cooperative learning tipe NHT untuk kelas VIII di SMP Muhammadiyah Al

Kautsar Program Khusus Kartasura tahun ajaran 2017/2018.

3. Mendeskripsikan kendala dalam penerapan LKS pembelajaran matematika

berbasis cooperative learning tipe NHT untuk kelas VIII di SMP

Muhammadiyah Al Kautsar Program Khusus Kartasura tahun ajaran

2017/2018.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hiharapkan hasil penelitian ini dapat memberi gambaran tentang adanya

strategi dalam pembelajaran matematika.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi siswa

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman bagi siswa agar

meningkatkan motivasi belajar sehingga dapat meningkatkan hasil

belajar matematika yang dipengaruhi oleh strategi pembelajaran

matematika.

b. Bagi orang tua

Hasil penelitian ini diharapkan orangtua mampu memberi perhatian

dan dukungan penuh sehingga dapat meningkatkan hasil belajar

anaknya
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c. Bagi guru

Hasil penelitian ini memberikan referensi cara melaksanakan model

penilaian proyek yang dipadukan dengan model cooperative learning

tipe NHT dan sebagai pembaharuan inovasi pembelajaran yang lebih

kreatif.

d. Bagi Kepala Sekolah

Hasil penelitian ini dapat membantu kepala sekolah untuk

meningkatkan kualitas sekolah malalui kinerja guru.

e. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi tempat mengeksplore ilmu dan

kemampuan mahasiswa yang diperoleh selama perkuliahan.


