
 
  
 
 
 
 

I. PENDAHULUAN 
 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 
Pendidikan merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari diri 

manusia.  Mulai dari kandungan hingga dewasa manusia mengalami proses 

pendidikan.  Manusia sebagai individu yang hidup bermasyarakat sangat 

membutuhkan pendidikan guna mengembangkan potensi yang ada pada 

dirinya sehingga dapat menjadi manusia yang berkualitas.  Pendidikan 

merupakan upaya sadar yang dilakukan agar peserta didik atau siswa dapat 

mencapai tujuan tertentu dan juga proses aktualisasi peserta didik melalui 

berbagai pengalaman belajarnya.  Pendidikan dapat ditempuh melalui jalur 

formal dan nonformal.  Pendidikan formal dilakukan melalui proses belajar di 

sekolah.  Kegiatan pokok dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah 

adalah kegiatan pembelajaran, hal ini berarti bahwa berhasil tidaknya 

pencapaian tujuan pendidikan salah satunya tergantung kepada proses 

pembelajaran yang dialami siswa.  Penyelenggaraan pendidikan tidak lepas 

dari tujuan pendidikan yang hendak dicapai, karena tercapai tidaknya tujuan 

pendidikan merupakan tolak ukur dari keberhasilan penyelenggaraan 

pendidikan. 
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Pengetahuan dasar yang dimiliki siswa pada tingkatan sekolah menengah 

diantaranya adalah membaca, manulis, dan berhitung.  Dalam hal ini 

pengetahuan dasar berhitung telah dikembangkan dalam dunia pendidikan 

melalui pelajaran matematika.  Matematika sebagai wahana pendidikan tidak 

hanya dapat digunakan untuk mencapai satu tujuan, misalnya mencerdaskan 

siswa, tetapi dapat pula untuk membentuk kepribadian siswa serta 

mengembangkan keterampilan tertentu. 

 
Kemampuan berpikir kritis, sistematis, logis, kreatif dan bekerja sama yang 

efektif sebagai ciri kehidupan modern yang kompetitif dapat dikembangkan 

melalui belajar  matematika.  Secara spesifik matematika mempunyai peran 

dalam kompetensi menghitung, mengembangkan kemampuan komunikasi 

yang sering digunakan dalam kehidupan.  Sebagaimana diungkapkan Nurhadi 

(2004: 203) bahwa matematika berfungsi mengembangkan kemampuan 

menghitung, mengukur, menurunkan dan menggunakan rumus matematika 

dalam kehidupan melalui materi pengukuran, aljabar dan trigonometri.  

Matematika juga berfungsi mengembangkan kemampuan mengkomunikasikan 

gagasan dengan bahasa melalui model matematika yang dapat berupa kalimat 

dan persamaan matematika, diagram, grafik atau tabel. 

 
Dalam proses pembelajaran, siswa sebagai individu memiliki sejumlah 

kemampuan.  Setiap individu tentunya memiliki kemampuan awal yang 

berbeda yang perlu diteliti pengaruhnya terhadap hasil belajar, khususnya 

hasil belajar matematika.  Kemampuan awal diperlukan siswa dalam 
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mengikuti proses pembelajaran.  Kemampuan awal yang dimiliki oleh siswa 

akan menunjukkan seberapa jauh siswa dapat menguasai materi selanjutnya. 

Refleksi keseluruhan dari pembelajaran ditunjukkan oleh hasil belajar yang 

dicapai oleh siswa.  Namun kenyataannya dalam belajar mengajar untuk 

memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan tidaklah mudah.  Dalam kegiatan 

belajar mengajar di sekolah sering dijumpai beberapa masalah.  Banyak 

dijumpai siswa yang mempunyai nilai rendah dalam sejumlah mata pelajaran, 

khususnya pada pelajaran matematika.  Hasil belajar yang dicapai belum 

memuaskan, masih banyak siswa yang memperoleh nilai di bawah standar 

yang ditetapkan. 

 
Matematika mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan, namun 

mutu pembelajaran matematika khususnya di Indonesia masih rendah.  Selama 

setidaknya dua dekade, pendidikan matematika telah mengalami perubahan 

yang lambat tapi pasti.  Faktor-faktor pendorong dari perubahan ini, baik 

dalam hal isi maupun dalam pembelajaran matematika, dapat ditelusuri dari 

hasil-hasil penelitian.  Nilai matematika sebagai indikator hasil belajar yang 

masih relatif rendah dan kurang bermaknanya matematika dalam kehidupan 

siswa mengindikasikan perlunya perbaikan dalam pembelajaran matematika.   

 
Mengingat pentingnya matematika dalam kehidupan, maka kegiatan 

pembelajaran diupayakan mampu meningkatkan antusiasme siswa dalam 

proses pembelajaran, sehingga hasil belajar siswa juga dapat meningkat.  

Salah satunya adalah dengan memvariasikan model pembelajaran.  Apa yang 

siswa pelajari hampir seluruhnya tergantung pada pengalaman guru mengajar 
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di dalam kelas setiap harinya.  Untuk mencapai pendidikan matematika yang 

berkualitas tinggi para guru harus memahami secara mendalam matematika 

yang mereka ajarkan, memahami bagaimana siswa belajar matematika, dan 

memilih tugas-tugas dan strategi yang akan meningkatkan mutu proses 

pengajaran. 

 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan guru Matematika SMPN 8 Bandar 

Lampung, diperoleh informasi bahwa pembelajaran matematika yang 

dilakukan guru pada umumnya masih menggunakan pembelajaran 

konvensional.  Dalam praktik pembelajaran matematika di kelas peran guru 

lebih dominan, rumus atau konsep diterangkan, kemudian siswa dilatih 

menggunakan rumus tersebut secara individu.  Kegiatan pembelajaran diawali 

dengan guru menjelaskan materi pelajaran, memberikan contoh soal dan 

langkah-langkah pengerjaannya, kemudian guru memberi latihan soal kepada 

siswa.  Pembelajaran ini menggambarkan suatu kegiatan guru yang aktif 

memberikan informasi, sedangkan kegiatan siswa hanya mengamati, 

mencatat, dan mengerjakan tugas.  Dalam pembelajaran juga sudah terjadi 

pembentukan kelompok kecil namun pelaksanaannya masih jarang dilakukan.  

Dalam kelompok tersebut, banyak siswa yang lebih mengandalkan teman 

lainnya dalam mengerjakan tugas yang diberikan.  Sehingga siswa yang 

paham dengan materi yang diberikan hanyalah siswa-siswa yang bekerja 

dalam kelompok, tidak demikian untuk siswa yang hanya mengandalkan 

teman lain dalam kelompoknya.  Hal ini mengakibatkan hasil belajar yang 

diperoleh sebagian siswa pun rendah.   
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Hasil belajar siswa merupakan tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu proses 

pembelajaran. Apabila proses pembelajaran berlangsung dengan baik maka 

hasil belajar siswa pun akan lebih baik.  Sebaliknya, apabila proses 

pembelajaran tidak berlangsung dengan baik maka hasilnya pun tidak akan 

sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.  Dengan kata lain, rendahnya hasil 

belajar merupakan indikasi bahwa proses pembelajaran yang berlangsung 

belum optimal. 

 
Berdasarkan uraian di atas, model pembelajaran yang masih didominasi oleh 

guru dan pasifnya siswa dalam pembelajaran berpengaruh terhadap hasil 

belajar yang diperoleh siswa.  Salah satu upaya yang digunakan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa diantaranya dengan memberikan 

pengalaman belajar melalui variasi model pembelajaran. 

 
Model pembelajaran kooperatif tumbuh dari suatu tradisi pendidikan yang 

menekankan berpikir dan latihan bertindak demokratis, pembelajaran aktif, 

perilaku kooperatif, dan menghormati perbedaan dalam masyarakat 

multibudaya.  Dalam pelaksanaannya pembelajaran kooperatif dapat merubah 

peran guru dari peran terpusat pada guru ke peran pengelola aktivitas 

kelompok kecil.  Sehingga dengan demikian peran guru yang selama ini 

monoton akan berkurang dan siswa akan semakin terlatih untuk 

menyelesaikan berbagai permasalahan, bahkan permasalahan yang dianggap 

sulit sekalipun. 

 
Model pembelajaran kooperatif yang mengutamakan kerja sama dalam 

kelompok merupakan model pembelajaran yang dapat meningkatkan aktifitas 
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dan hasil belajar siswa.  Dalam pembelajaran kooperatif terdapat lima unsur 

yang harus diterapkan dalam pembelajaran, yaitu saling ketergantungan 

positif, tanggung jawab perseorangan, tatap muka, komunikasi antar anggota, 

dan evaluasi proses kelompok.  

 
Siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen dari segi 

kemampuan akademiknya, sehingga siswa yang kurang paham dengan materi 

pelajaran dapat berdiskusi dengan anggota kelompoknya.  Dengan begitu 

siswa juga dapat belajar berkomunikasi dengan anggota kelompok lainnya.  

Setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab dan ketergantungan positif 

terhadap tugas yang diberikan oleh guru. 

 
Ada beberapa tipe dari model pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan 

di SMP antara lain model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together (NHT)  dan Think Pair Share (TPS).  Pembelajaran kooperatif tipe 

NHT adalah pembelajaran kooperatif yang memiliki empat struktur langkah 

utama yaitu penomoran, pengajuan pertanyaan, berfikir bersama, dan 

pemberian jawaban.   

 
 Dalam pembelajaran kooperatif tipe NHT siswa lebih bertanggungjawab 

 terhadap tugas yang diberikan karena dalam pembelajaran kooperatif tipe 

 NHT siswa dalam kelompok diberi nomor yang berbeda. Setiap siswa 

 dibebankan untuk menyelesaikan soal yang sesuai dengan nomor anggota 

 mereka. Tetapi pada umumnya mereka harus mampu mengetahui dan 

 menyelesaikan semua soal yang ada dalam Lembar Kerja Kelompok (LKK).    

Dalam pembelajaran dengan teknik NHT, tiap anggota kelompok memperoleh 
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nomor dan tiap anggota tahu bahwa hanya satu murid yang dipanggil untuk 

mempresentasikan jawaban.  Diskusi yang seru adalah usaha siswa untuk 

berbagi informasi sehingga tiap anggota mengetahui jawabannya.  Itulah cara 

mereka memperoleh poin tanpa memperdulikan nomor berapa yang dipanggil.   

Hal yang menarik adalah bahwa hanya satu orang yang akan mempresentasi-

kan jawaban tanpa diberitahu sebelumnya.  Penunjukan siswa dengan nomor 

juga menjadi hal yang menarik.  NHT adalah salah satu metode yang sangat 

baik untuk menyatukan kemampuan individu dalam diskusi kelompok. 

 
Dalam model pembelajaran tipe TPS, siswa dikelompokkan secara 

berpasangan sehingga masing–masing siswa memiliki rasa tanggung jawab 

yang lebih besar dan tidak ada sikap saling mengandalkan diantara siswa.  

Model pembelajaran tipe TPS ini menekankan pada kemampuan berpikir 

siswa.  Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran tipe TPS 

diterapkan dengan cara memberikan pertanyaan atau permasalahan yang 

berhubungan dengan materi pelajaran, kemudian siswa diminta untuk 

memikirkan jawaban pertanyaan atau pemecahan masalah yang telah dberikan 

secara individu.  Pada tahap ini, guru dapat melihat sampai sejauh mana 

kemampuan individu siswa dalam menjawab pertanyaan atau memecahkan 

masalah tersebut.  Kemudian siswa diminta berpasangan dengan kelompoknya 

untuk mendiskusikan hasil pemikiran atau ide yang telah diperoleh bersama 

dengan pasangannya sehingga siswa akan lebih memahami materi yang 

disampaikan.  Setelah siswa berdiskusi dengan pasangannya, beberapa 

kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas 

dan kelompok lain menanggapi.  Selain menambah pemahaman siswa 
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terhadap materi yang dipelajari, presentasi di depan kelas juga dapat melatih 

keberanian siswa untuk mengemukakan ide/gagasan yang  dimiliki. 

 
Berdasarkan pembahasan di atas, perlu diteliti apakah pembelajaran kooperatif 

lebih efektif diaplikasikan di SMP dan apakah kemampuan awal berpengaruh 

terhadap hasil belajar matematika siswa. 

 
B.  Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini, antara lain: 

1) Apakah hasil belajar matematika siswa dalam pembelajaran kooperatif 

lebih baik dari hasil belajar siswa dalam pembelajaran konvensional? 

2) Apakah hasil belajar matematika siswa yang kemampuan awalnya tinggi 

lebih baik dari hasil belajar matematika siswa yang kemampuam awalnya 

rendah dalam pembelajaran kooperatif? 

3) Apakah hasil belajar matematika siswa yang kemampuan awalnya tinggi 

lebih baik dari hasil belajar siswa yang kemampuan awalnya rendah dalam 

pembelajaran konvensional? 

 
C.  Tujuan Penelitian 

 
Penelitian ini bertujuan menerangkan mana yang lebih baik: 

1) Hasil belajar siswa terhadap matematika dalam pembelajaran kooperatif 

atau hasil belajar siswa terhadap matematika dalam pembelajaran 

konvensional. 
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2) Hasil belajar siswa yang kemampuan awalnya tinggi atau hasil belajar 

siswa yang kemampuan awalnya rendah dalam pembelajaran kooperatif. 

3) Hasil belajar siswa yang kemampuan awalnya tinggi atau hasil belajar 

siswa dengan yang kemampuan kemampuan awalnya rendah dalam 

pembelajaran konvensional. 

 
D.  Manfaat Penelitian 

 
1.   Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada 

kualitas pembelajaran matematika, khususnya pada peningkatan hasil 

belajar matematika siswa melalui model pembelajaran kooperatif.  Selain 

itu, penelitian ini diharapkan menambah keragaman proses pembelajaran 

matematika.  

 
2.  Manfaat  Praktis 

1) Bagi siswa, melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar dan memperluas pengetahuan siswa tentang cara belajar 

matematika dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan matematika. 

2) Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

dapat membuka wawasan guru akan keberagaman model pembelajaran 

yang dapat dipilih dan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. 

3) Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan masukan bagi pihak sekolah dalam usaha meningkatkan prestasi 

siswa. 
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E.  Ruang Lingkup Penelitian 

 
Dalam penelitian ini hal yang dipersoalkan adalah apakah efektivitas suatu 

model pembelajaran matematika memberikan hasil belajar yang lebih baik 

dibandingkan dengan model pembelajaran yang lain dan apakah efektivitas 

model pembelajaran matematika tergantung pada kemampuan awal siswa. 

Dari dua hal yang dipersoalkan tersebut, maka dilakukan pembatasan-

pembatasan sebagai berikut: 

1) Terdapat dua model pembelajaran matematika yang akan diuji 

pengaruhnya terhadap hasil belajar matematika siswa, yaitu model 

pembelajaran kooperatif dan pembelajaran tidak kooperatif.  Pembelajaran 

matematika dengan model pembelajaran kooperatif diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 

2) Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dimana siswa bekerja dalam 

kelompok yang memiliki banyak perbedaan untuk saling bekerja sama 

memecahkan masalah atau untuk memperoleh hasil belajar yang 

maksimal, yang memiliki unsur-unsur saling ketergantungan positif, 

tanggung jawab perseorangan, tatap muka, komunikasi antar anggota, dan 

evaluasi kelompok.  Dalam penelitian ini digunakan pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) dan pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share (TPS). 

3) Pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) adalah 

pembelajaran kooperatif yang memiliki empat struktur langkah utama 

yaitu penomoran, pengajuan pertanyaan, berpikir bersama, dan pemberian 

jawaban. 
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4) Pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) merupakan suatu 

strategi pembelajaran kooperatif dengan cara memproses informasi dengan 

mengembangkan cara berpikir dan komunikasi.  Siswa diberi kesempatan 

untuk berpikir (Thinking) atas informasi/pertanyaan yang diberikan guru, 

berpasangan (Pairing) dengan teman sebangku untuk berdiskusi, dan 

berbagi (Sharing) dengan seluruh kelas atas hasil diskusinya. 

5) Pembelajaran konvensional yaitu pembelajaran yang terpusat pada guru, 

guru aktif memberikan informasi sedangkan siswa hanya menyimak, 

mencatat, dan mengerjakan tugas. 

6) Kemampuan awal siswa adalah kemampuan matematika siswa saat 

penelitian hendak dilakukan, yaitu kemampuan matematika siswa pada 

saat siswa duduk di kelas VII semester ganjil.  Kemampuan awal siswa ini 

dicerminkan oleh nilai matematika siswa pada tes akhir semester ganjil 

kelas VII tahun pelajaran 2009/2010, yang dibedakan dalam dua kategori 

yaitu tinggi dan rendah.  

7) Hasil belajar siswa diperoleh dari nilai tes formatif yang dilakukan pada 

setiap akhir tahapan.  

8) Efektifitas model pembelajaran dilihat dari rata-rata hasil belajar 

matematika siswa.  Untuk rata-rata yang lebih besar menunjukkan bahwa 

model pembelajaran efektif digunakan dalam pembelajaran.   
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