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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting sehingga 

pada umumnya hampir semua aspek kehidupan memerlukan pendidikan. 

Pendidikan juga dapat dikatakan sebagai sebuah program yang melibatkan 

sejumlah komponen yang bekerja sama dalam sebuah proses untuk mencapai 

tujuan yang diprogramkan. Purwanto (2011:1) mengungkapkan bahwa 

pendidikan merupakan aktivitas sadar dan sengaja yang diarahkan untuk 

mencapai satu tujuan. Salah satu tujuan dalam program pendidikan yaitu 

menghasilkan lulusan yang memiliki hasil belajar yang tinggi. 

 Pentingnya pendidikan bukan hanya memberikan kita pengetahuan, namun 

juga memberikan pelajaran kepada kita pada hal-hal baik dan benar. Namun lebih 

dari itu, tujuan utama menempuh pendidikan adalah untuk mencari ilmu 

sebanyak-banyaknya dimana selanjutnya kita gunakan ilmu tersebut untuk 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu untuk kepentingan pribadi, 

terlebih dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. 

 Perkembangan ilmu pengetahuan dunia juga berdampak pada perkembangan 

ilmu pendidikan yang ada. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dunia, 

matematika merupakan alat yang efisien yang diperlukan oleh semua ilmu 

pengetahuan untuk mendapatkan perkembangan yang lebih baik dan maju. Dalam 

hal ini dibuktikan dengan adanya bidang studi matematika yang dimulai dari 

jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi. 

 Pada umumnya masyarakat menilai mutu pendidikan di Indonesia dari hasil 

belajar yang dicapai oleh siswa. Hasil belajar adalah perubahan perilaku siswa 

akibat belajar (Purwanto, 2011: 46). Perubahan perilaku tersebut disebabkan 

karena siswa telah menguasai materi yang telah diberikan oleh guru. Perubahan 

perilaku siswa dapat dilihat dari aspek kognitif, aspek afektif dan aspek 

psikomotorik. Kemampuan individu siswa termasuk dalam perubahan aspek 



2 
 

 

kognitif. Watak dan perilaku siswa termasuk dalam perubahan aspek afektif, dan 

aktifitas fisik siswa termasuk dalam perubahan aspek psikomotorik. 

 Dalam pengamatan yang dilakukan, hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal siswa meliputi 

faktor jasmani, faktor psikologis, faktor kelelahan. Faktor eksternal meliputi 

faktor keluarga maupun faktor lingkungan. Keaktifan siswa merupakan hal yang 

penting dalam pembelajaran (Amrozi, 2014). Namun masih adanya anggapan 

bahwa mata pelajaran matematika merupakan pelajaran yang sulit, sehingga 

membuat siswa menjadi pasif dan kurang aktif selama proses pembelajaran.  

 Bervariasinya hasil belajar siswa juga dipengaruhi oleh strategi yang 

diterapkan oleh guru. Masih banyaknya guru yang menggunakan strategi 

konvensional saat proses belajar mengajar matematika sehingga membuat siswa 

hanya pasif menerima materi tanpa aktif mencari tahu mengenai materi tersebut. 

Data yang didapat dari MTs Negeri 06 Boyolali menyatakan bahwa banyak siswa 

yang memiliki nilai ujian yang rendah dari KKM.  

 Pythagoras merupakan salah satu materi yang diajarkan di MTs Negeri 06 

Boyolali kelas VIII semester genap tahun ajaran 2018/2019. Dalam praktiknya, 

nilai hasil belajar materi Pythagoras ini sangat bervariasi.. Menurut pemaparan 

Ibu Yenny selaku guru matematika kelas VIII mengatakan bahwa banyak siswa 

yang masih kesulitan dalam memahami materi tersebut. Hal ini dikarenakan siswa 

yang kurang aktif  bertanya saat proses belajar mengajar sedang berlangsung, 

siswa malu untuk bertanya kepada guru tentang kesulitan-kesulitan yang dialami 

oleh siswa tersebut. Peneliti ingin mengatasi permasalahan yang ada 

menggunakan strategi pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dan 

strategi pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) agar siswa aktif dalam 

proses belajar mengajar. Hal ini menjadikan siswa lebih memahami materi 

Pythagoras ini dengan baik. Dengan Numbered Heads Together (NHT) yaitu 

strategi pembelajaran yang mengutamakan adanya aktivitas para siswa dalam 

mencari dan mengolah serta melapor informasi yang diperoleh dari berbagai 

macam sumber yang pada akhirnya siswa mempresentasikannya di depan kelas 

dengan tujuan mempengaruhi pola interaksi siswa.  Teams Games Tournament 
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(TGT) yaitu strategi pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan 

aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa 

sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan reinforcement dengan 

tujuan agar siswa lebih rileks dalam belajar sehingga menumbuhkan rasa 

tanggungjawab, kejujuran, kerja sama, persaingan sehat dan keterlibatan belajar. 

 Oleh sebab itu peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang masalah 

tersebut dengan judul “Eksperimen Pembelajaran Tipe Numbered Heads Together 

(NHT) dan Teams Games Tournament (TGT) Ditinjau dari Keaktifan Siswa 

Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa” 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasar pada penjelasan dalam latar belakang maka peneliti dapat 

mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Masih rendahnya tingkat hasil belajar siswa, 

2. Pemilihan strategi pembelajaran yang dipilih oleh guru dalam pembelajaran, 

3. Kurangnya pengelolaan pembelajaran sehingga siswa yang aktif menjadi pasif, 

4. Masih ada anggapan bahwa matematika itu sulit,  

5. Keaktifan siswa yang berbeda-beda, 

6. Kurangnya partisipasi siswa dalam belajar kelompok, 

7. Kurangnya keberanian siswa dalam bertanya.  

C. Pembatasan Masalah 

 Dari beberapa masalah yang telah diidentifikasi, maka peneliti perlu untuk 

membatasi masalah yang ada agar pembahasan masalah tidak terlalu luas. 

Masalah yang akan peneliti kaji akan dibatasi menjadi: 

1. Strategi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe 

Numbered Heads Together (NHT) dan Teams Games Tournament (TGT). 

2. Keaktifan siswa dibatasi dalam partisipasi siswa dalam diskusi kelompok dan 

pembelajaran. 

3. Hasil belajar siswa dibatasi pada materi pembelajaran SMP kelas VIII semester 

genap pada pokok bahasan Teorema Pythagoras. 
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D. Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh strategi Numbered Heads Together (NHT) dan Teams 

Games Tournament (TGT) terhadap hasil belajar matematika siswa? 

2. Adakah pengaruh keaktifan siswa terhadap hasil belajar matematika siswa? 

3. Adakah interaksi antara penerapan strategi Numbered Heads Together (NHT) 

dan Teams Games Tournament (TGT) dengan keaktifan siswa terhadap hasil 

belajar matematika siswa? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji pengaruh strategi pembelajaran Numbered Heads Together 

(NHT) dan Teams Games Tournment (TGT) terhadap hasil belajar matematika 

siswa. 

2.  Untuk menguji pengaruh tingkat keaktifan siswa terhadap hasil belajar 

matematika siswa. 

3. Untuk menguji adanya interaksi antara penerapan strategi Numbered Heads 

Together (NHT) dan Teams Games Tournament (TGT) dengan keaktifan siswa 

terhadap hasil belajar matematika siswa. 

F. Manfaat Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis 

atupun praktis. 

1. Secara teoritis 

 Dapat menambah wawasan tentang pembelajaran yang berkaitan dengan hasil 

belajar matematika siswa serta faktor-faktor yang akan mempengaruhi hasil 

belajar matematika. 

2. Secara praktis 

a) Bagi siswa 

Mendapatkan pengalaman secara langsung bahwa belajar matematika bisa 

dilakukan dengan cara yang lebih menyenangkan serta belajar aktif 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 

b) Bagi guru 

Guru dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi tentang strategi 

pembelajaran agar sesuai dengan materi yang akan disampaikan. 
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c) Bagi sekolah 

Dapat memberikan pengetahuan terhadap orang tua, guru, maupun siswa 

pentingnya keaktifan yang dimiliki oleh siswa dalam proses belajar 

mengajar serta dapat menjadi referensi dalam peningkatan mutu sekolah 

melalui pengembangan strategi pembelajaran khususnya pada mata 

pelajaran matematika. 

d) Bagi peneliti 

Dapat menambah pengetahuan serta pengalaman dalam penelitian dan 

meningkatkan pemahaman tentang perbedaan strategi Numbered Heads 

Together (NHT) dan Teams Games Tournament (TGT) dengan keaktifan 

siswa terhadap hasil belajar matematika siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


