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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu kemajuan suatu bangsa. 

Dengan pendidikan yang baik, akan melahirkan individu-individu yang cerdas 

dan kompeten dalam bidangnya. Hal itu dapat diwujudkan dan dikembangkan 

melalui pembelajaran matematika. Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara (UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 Pasal 1).  

Berdasarkan survei Trends in International Mathematics and Science Study 

(TIMSS) yang diinisiasi oleh the International Association for the Evaluation 

(IEA) tahun 2015. Skor matematika 397 poin menempatkan Indonesia berada 

pada urutan ke 45 dari 50 negara. Sedangkan pada skor sains 397 poin, 

menempatkan Indonesia berada pada urutan ke 45 dari 48 negara (Rahmawati, 

2016). 

Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di 

bidang matematika masih tergolong rendah, sehingga prestasi belajar siswa 

belum optimal. Rendahnya prestasi belajar matematika dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor, baik dari diri siswa maupun luar. Faktor dari luar dapat 

bersumber dari guru yaitu model pembelajaran yang digunakan. 

Faktor yang bersumber dari siswa yaitu faktor fisiologis yang meliputi 

kesehatan jasmani, faktor psikologis meliputi bakat siswa, motivasi, minat 

siswa, kesiapan. Faktor lain yang bersumber dari siswa yaitu keaktifan belajar 

siswa. Keaktifan belajar siswa ikut berperan dalam proses pembelajaran dan 

merupakan salah satu unsur dasar yang penting bagi keberhasilan proses 

pembelajaran (Wibowo, 2016). Melalui keaktifan belajar siswa maka 

pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien (Purnama, Usodo, 

dan Kuswardi. 2018). Berdasarkan hasil observasi di SMP Islam Al Hadi, 
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menunjukkan bahwa guru lebih berperan aktif dalam pembelajaran. Hanya 

sebagian siswa yang aktif saat pembelajaran, baik dalam hal bertanya maupun 

dalam merespon yang diajarkan oleh guru. Dari hasil observasi tersebut, 

menunjukkan rendahnya keaktifan belajar siswa. Keaktifan belajar siswa 

dalam hal ini dapat dilihat dari kesungguhan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, menjawab pertanyaan, mengajukan pertanyaan, mengerjakan 

tugas dan berani maju didepan kelas, menyanggah atau menyetujui pendapat 

siswa lain. 

Berdasarkan uraian tersebut maka diperlukan pendekatan pembelajaran 

yang dapat mengembangkan daya fikirnya, berfikir logis, kritis, kreatif, dan 

aktif. Hal ini menunjukkan pentingnya model pembelajaran yang memacu 

siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, model pembelajaran 

yang digunakan harus lebih dimodifikasi sehingga dapat menciptakan suasana 

pembelajaran yang tidak membosankan dan dapat mencapai kompetensi yang 

diinginkan. Model pembelajaran adalah suatu pola interaksi antara siswa dan 

guru di dalam kelas yang terdiri dari strategi, pendekatan, metode, dan teknik 

pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di 

kelas (Lestari dan Yudhanegara, 2017: 37). Salah satu model pembelajaran 

yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan 

menerapkan Problem Based Learning (PBL) berbasis Number Head Together 

(NHT).  

Menurut Duch (Lestari dan Yudhanegara, 2017: 42), Problem Based 

Learning (PBL) merupakan model pembelajaran yang menantang siswa untuk 

belajar bagaimana belajar, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi 

dari permasalahan dunia nyata. Sedangkan menurut Ward (Lestari dan 

Yudhanegara, 2017: 42) mengemukakan bahwa Problem Based Learning 

(PBL) adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk 

menyelesaikan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga 

siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah 

tersebut sekaligus memiliki keterampilan untuk menyelesaikan masalah. 
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Menurut Dasna dan Sutrisno (2007) PBL dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif siswa/mahasiswa dalam bekerja, 

motivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan 

interpersonal dalam bekerja kelompok. Untuk mendukung siswa dalam 

meningkatkan keaktifan belajar maka perlu adanya pembelajaran kooperatif. 

Salah satu pembelajaran kooperatif adalah dengan Number Head Together 

(NHT).  

NHT menjadikan aktivitas siswa meningkat, siswa lebih semangat dalam 

pembelajaran di kelas, dan siswa tidak lagi menjadi objek pasif tetapi ikut serta 

secara aktif dalam pembelajaran, melatih siswa untuk saling bekerjasama saat 

diskusi kelompok, saling membantu memahamkan temannya, melatih 

keberanian dan percaya diri saat presentasi di depan kelas, dan menghargai 

pendapat temannya sehingga pembelajaran lebih bermakna dan keterkaitan 

antara materi baru dengan pengalaman belajar siswa terjalin baik (Rusmawati, 

Susiani, & Joharman, 2013). 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis akan mengadakan penelitian mengenai eksperimen pembelajaran 

matematika dengan model Problem Based Learning (PBL) berbasis Number 

Head Together (NHT) ditinjau dari keaktifan belajar siswa kelas VIII SMP 

Islam Al Hadi. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi masalah 

dalam penelitian antara lain: 

1. Rendahnya prestasi belajar siswa. 

2. Keaktifan siswa dalam pembelajaran masih rendah. 

3. Siswa takut dalam bertanya maupun berpendapat. 

4. Kemandirian belajar siswa rendah. 

5. Kurangnya inovasi model pembelajaran. 

6. Pembelajaran yang berpusat pada guru menyebabkan rendahnya 

partisispasi siswa dalam pembelajaran. 

7. Guru belum mampu menguasai situasi dan kondisi di kelas. 
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8. Kurang tepatnya model pembelajaran yang digunakan, kemungkinan akan 

mempengaruhi prestasi belajar 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan supaya penelitian ini lebih efektif, efisien 

dan terarah. Adapun hal-hal yang membatasi penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Problem 

Based Learning berbasis Number Head Together sebagai kelas eksperimen 

1, model Problem Based Learning sebagai kelas eksperimen 2, dan model 

pembelajaran konvensional sebagai kelas kontrol. Model pembelajaran 

Problem Based Learning berbasis Number Head Together adalah model 

pembelajaran untuk mengembangkan siswa dalam menemukan sendiri dan 

meningkatkan kerjasama agar dapat menyelesaikan permasalahan. 

Sedangkan pembelajaran konvensional merupakan pembelajaran dengan 

menerapkan sesuai kebiasaan guru dalam menyampaikan materi.  

2. Keaktifan belajar siswa dalam hal ini dibatasi oleh kesungguhan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran matematika, berani mengemukaan 

pendapat, menjawab pertanyaan, mengajukan pertanyaan, mengerjakan 

tugas dan berani maju didepan kelas, menyanggah atau menyetujui 

pendapat siswa lain. Keaktifan belajar siswa dikategorikan menjadi tinggi, 

sedang, dan rendah. 

3. Prestasi belajar matematika siswa pada penelitian ini dibatasi dari prestasi 

belajar matematika siswa pada pokok bahasan persamaan garis lurus 

setelah diterapkan strategi Problem based Learning berbasis Number Head 

Together. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan judul penelitian diatas, penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh penggunaan model pembelajaran PBL berbasis NHT, 

PBL dan Konvensional terhadap prestasi belajar matematika di SMP Islam 

Al Hadi? 
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2. Adakah pengaruh yang signifikan keaktifan belajar siswa terhadap prestasi 

belajar matematika di SMP Islam Al Hadi? 

3. Adakah interaksi antara penggunaan model pembelajaran dan keaktifan 

belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika di SMP Islam Al Hadi? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini untuk 

menguji dan menganalisis: 

1. Pengaruh model PBL berbasis NHT, PBL, dan konvensional terhadap 

prestasi belajar matematika. 

2. Pengaruh keaktifan belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika. 

3. Interaksi antara model pembelajaran dan keaktifan belajar siswa terhadap 

prestasi belajar matematika. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi yang digunakan 

untuk memperoleh informasi tentang pengaruh model Problem Based 

Learning berbasis Number Head Together terhadap prestasi belajar 

matematika ditinjau dari keaktifan belajar siswa kelas VIII di SMP Islam 

Al Hadi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa dan memberikan kesempatan 

untuk lebih aktif, kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. 

b. Bagi Guru, sebagai bahan masukan untuk menentukan model 

pembelajaran yang tepat sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa. 

c. Bagi Sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sekolah 

untuk meningkatkan kualitas layanan, guru, pembelajaran, dan 

sekolahan. 


