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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang menduduki 

peranan penting dalam dunia pendidikan. Salah satu karakteristik matematika 

adalah mempunyai obyek kajian yang bersifat abstrak. Sifat abstrak ini 

menyebabkan banyak siswa mengalami kesulitan dalam menghayati dan 

memahami konsep-konsep matematika. Untuk memahaminya, siswa dituntut 

untuk belajar secara sungguh-sungguh. Menurut Oemar Hamalik (2003: 27) 

belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. 

Keberhasilan dalam belajar dapat di ukur dari hasil belajar siswa. Abdul 

Kodir mengatakan bahwa hasil belajar adalah hasil yang di peroleh berupa 

kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri dalam individu 

sebagai hasil dari aktifitas dalam belajar (2010: 138). Dari pengertian diatas, 

dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa itu penting. Khususnya hasil 

belajar matematika. 

Namun realita yang terjadi hasil belajar matematika belum sesuai 

harapan. Hal ini didukung dari hasil data dari Litbang Kemendikbud yang 

menyatakan perolehan rerata hasil Ujian Nasional Berbasis Komputer 

Matematika SMP tahun ajaran 2016/2017 lebih rendah dibandingkan nilai 

rerata Ujian Nasional Berbasis Komputer mata pelajaran lain dengan 

perolehan nilai rerata 50,72. 

Selain itu, pada hasil penelitian Internasional TIMSS 2011 pada 

domain proses kognitif (konten) terlihat bahwa kemampuan siswa Indonesia 

yang paling lemah pada domain proses kognitif adalah penalaran. Rata-rata 

jawaban benar pada kemampuan penalaran siswa Indonesia hanya 17% atau 

13% lebih rendah dibandingkan rata-rata siswa Internasional. Adanya fakta 

hasil TIMMS 2011 pada domain proses kognitif bahwa kemampuan 

penalaran siswa yang masih lemah menjadi indikasi masih lemahnya 

kemampuan berpikir. Hal tersebut karena penalaran mencakup berpikir dasar 

(basic thinking), berpikir kritis (critical thinking), dan berpikir kreatif
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(creative thinking). Oleh karena itu, hasil TIMSS 2011 dapat dijadikan dasar 

bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa Indonesia memerlukan perhatian 

khusus. 

Banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa, salah satunya disebabkan dari guru. Hal ini terjadi pada saat 

proses pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi peneliti yang dilakukan di 

SMP Muhammadiyah 4 Surakarta, pembelajaran yang diterapkan yaitu 

pembelajaran yang berpusat pada guru.Pembelajaran berpusat pada guru 

membentuk siswa menjadi pasif. Menurut Fathurrohman dan Sulistyorini 

(2012: 28) dalam interaksi belajar mengajar apabila guru yang selalu aktif 

memberi informasi kepada murid, sedangkan murid hanya pasif 

mendengarkan keterangan guru, yang tidak ada reaksi terhadap keterangan 

guru maka hal demikian sebenarnya tidak terjadi interaksi proses belajar 

mengajar. Guru hanya ingin terus menerus menyampaikan ilmu pengetahuan, 

tetapi tidak melihat sejauh mana pengertian, pemahaman, dan perhatian murid 

terhadap materi yang diberikan. Mengakibatkansiswa tidak menguasai materi 

yang disampaikan. 

Berdasarkan akar penyebab rendahnya berpikir kreatif matematis yang 

telah diuraikan maka diperlukan suatu perubahan dengan mengembangkan 

variasi dalam kegiatan pembelajaran yang dapat mendukung terciptanya 

pembelajaran yang mampu memacu kreativitas siswa. Strategi pembelajaran 

yang dimungkinkan dapat merealisasikan kondisi tersebut adalah strategi 

pembelajaran kooperatif. Numbered Heads Together (NHT) adalah salah satu 

tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan pada struktur khusus yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan 

untuk meningkatkan penguasaan akademik (Sulistyorini, 2012). Berdasarkan 

pemaparan Setyorini tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran 

Numbered Heads Together dapat menjadi alternative untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal dapat  

menggunakan bantuan alat peraga. 
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Alat peraga dimaksudkan agar komunikasi antara guru dan siswa 

dalam hal penyampaian pesan, siswa lebih memahami dan mengerti tentang 

konsep abstrak matematika yang di pelajari. Strategi pembelajaran Numbered 

Heads Together dalam penelitian ini, dimodifikasi dengan alat peraga 

matematika karena dianggap mampu menciptakan suasana belajar mengajar 

yang aktif dan efektif sehingga dapat meningkatkan hasil belajar matematika 

yang optimal. 

Berdasarkan uraian masalah di atas, dilakukan penelitian mengenai 

pembelajaran matematika dengan  stratetgi pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) berbasis alat peraga terhadap hasil belajar matematika 

ditinjau dari berpikir kreatif matematis siswa kelas VIII di SMP 

Muhammadiyah 4 Surakarta. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut. 

1. Faktor yang berasal dari dalam diri siswa (faktor internal) yaitu 

rendahnya hasil belajar matematika siswa, rendahnya tingkat penalaran 

siswa, dan tingkat berpikir kreatif siswa yang masih tergolong rendah. 

2. Faktor yang berasal dari luar diri siswa (faktor eksternal) yaitu 

kurangnya inovasi strategi pembelajaran pembelajaran yang diterapkan 

oleh pendidik dalam proses pembelajaran, sumber belajar yang belum 

memadai, media belajar yang belum mendukung, dan fasilitas belajar 

yang masih terbatas. 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan permasalahan diperlukan agar penelitian lebih terarah, 

efektif, efisien, dan dapat dikaji lebih mendalam. Permasalahan-permasalahan 

pada penelitian ini difokuskan sebagai berikut. 

1. Hasil belajar matematika 

Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai yang 

dicapai oleh siswa setelah proses pembelajaran dengan menggunakan 
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strategi yang berbeda pada materi pokok Bangun Ruang Kubus dan 

Balok. 

2. Strategi pembelajaran Numbered Heads Together berbasis alat peraga  

Strategi pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) berbasis alat 

peraga adalah salah satu tipe pembelajaran koopertif yang menggunakan 

angka yang di letakkan diatas kepala dengan tujuan untuk memudahkan 

guru dalam mengeksplore aktifitas siswa dalam mencari, mengolah, dan 

melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya 

dipresentasikan didepan kelas dengan menggunakan alat peraga. Strategi 

pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) berbasis alat peraga 

diberikan pada kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional pada 

kelas kontrol. 

3. Berpikir kreatif matematis  

Berpikir kreatif matematis dalam penelitian ini difokuskan dalam 

melihat kemampuan siswa memunculkan jawaban lebih dari satu secara 

lancar, menghasilkan jawaban dari sudut pandang yang berbeda, dan 

memperinci suatu permasalahan sehingga menjadi lebih mudah untuk 

dipahami. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, permasalahan penelitian 

ini dapat dirumuskan menjadi tiga. 

1. Adakah pengaruh strategi pembelajaran Numbered Heads Together 

berbasis alat peraga terhadap hasil belajar matematika kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 4 Surakarta ? 

2. Adakah pengaruh kemampuan berpikir kreatif matematis terhadap hasil 

belajar matematika siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 4 Surakarta? 

3. Adakah interaksi antara strategi pembelajaran Numbered Heads Together 

berbasis alat peraga dan kemampuan berpikir kreatif matematis terhadap 

hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 4 

Surakarta ? 
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E. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini secara umum bertujuan mengetahui pengaruh 

pembelajaran matematika dengan strategi pembelajaran matematika 

Numbered Heads Together (NHT) berbasis alat peraga terhadap hasil belajar 

ditinjau dari berpikir kreatif matematis pada materi bangun ruang sisi datar 

kelas VIII SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. Secara khusus penulis 

mempunyai tujuan. 

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh yang signifikan antara 

penerapan strategi pembelajaran Numbered Head Together (NHT)  

berbasis alat peraga terhadap hasil berlajar matematika. 

2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh yang signifikan antara 

berpikir kreatif matematis terhadap hasil belajar matematika. 

3. Untuk menganalisis dan menguji interaksi antara strategi pembelajaran 

Numbered Heads Together (NHT) berbasis alat peraga dan berpikir 

kreatif matematis terhadap hasil belajar matematika. 

F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru 

mengenai pelaksanaan pembelajaran dengan strategi pembelajaran 

Numbered Heads Together berbasis alat peraga ditinjau dari berpikir 

kreatif matematis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan berpikir kreatif sehingga dapat meningkatkan 

pemahaman pembelajaran matematika. 

b. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan guru untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di dalam kelas.  

c. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan  

profesionalisme guru. 

  


