
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan bagi umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus di-

penuhi sepanjang hayat.  Tanpa mengenyam pendidikan, suatu kelompok ma-

nusia tidak dapat hidup berkembang untuk maju, sejahtera, dan bahagia me-

nurut konsep pandangan hidup mereka.  Tanpa pendidikan, mustahil manusia 

dapat memenuhi segala hajat hidupnya. 

Pendidikan merupakan proses interaksi antara individu dengan individu lain 

maupun individu dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan tingkah 

laku.  Proses interaksi tersebut dapat terjadi di dalam sekolah maupun di luar 

sekolah.  Dalam undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1, dijelaskan bahwa:

 “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif  mengem-

bangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”.

Menurut penjelasan atas Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 



Pendidikan  Nasional,  pendidikan  merupakan  usaha  agar  manusia  dapat 

mengembangkan potensi  dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara 

lain yang dikenal dan diakui masyarakat.  Ini menunjukkan bahwa inti dari 

pendidikan adalah pembelajaran.

Pembelajaran sebagai inti pendidikan merupakan sebuah proses.  Sebagaimana 

proses-proses yang ada, proses pembelajaran pasti memiliki tujuan yang ingin 

dicapai.  Agar tujuan yang diharapkan tercapai maka guru harus bertindak de-

ngan tepat dan cermat, salah satunya ialah dengan menggunakan waktu de-

ngan tepat dan cermat, seperti dikemukakan oleh Rohani dan Ahmadi (1995: 

27) bahwa, ”Suatu pengajaran yang baik adalah apabila di dalam proses peng-

ajaran itu menggunakan waktu yang cukup sekaligus dapat membuahkan hasil 

(pencapaian tujuan instruksional) secara lebih tepat dan cermat serta optimal.” 

Menerapkan suatu pembelajaran agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan 

membutuhkan  efektivitas  suatu  model  pembelajaran.   Tim  Pembina  Mata 

Kuliah  Didaktif  Metodik/Kurikulum  IKIP  Surabaya  yang  dikutip  oleh 

Suryosubroto (2002: 10) mengemukakan bahwa:

 “Efisiensi  dan efektivitas mengajar dalam interaksi  belajar  mengajar  yang 
baik adalah segala daya upaya guru untuk membantu murid-murid agar bisa 
belajar dengan baik.  Untuk mengetahui efektivitas mengajar, dengan mem-
berikan tes sebagai hasil tes dapat dipakai untuk mengevaluasi berbagai aspek 
proses pembelajaran.  Hasil tes mengungkapkan kelemahan belajar siswa dan 
kelemahan pengajaran secara menyeluruh.”

Agar suatu model pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif 

maka efektivitas dalam interaksi pembelajaran tersebut membutuhkan peren-

canaan yang baik.  Nasution  dalam  Suryosubroto (2002: 9) mengemukakan 



sebagai berikut:

 “Pengajaran  merupakan  hasil  proses  belajar  mengajar,  efektivitasnya  ter-
gantung  dari  beberapa  unsur.   Efektivitas  suatu  kegiatan  tergantung  dari 
terlaksana  tidaknya  perencanaan.   Karena  perencanaan,  maka  pelaksanaan 
pengajaran menjadi baik dan efektif.  Cara untuk mencapai hasil belajar yang 
efektif  yaitu  murid-murid  harus  dijadikan  pedoman  setiap  kali  membuat 
persiapan mengajar.”

Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh dari guru mate-

matika di kelas VIII SMP Negeri 5 Bandarlampung, selama ini terdapat bebe-

rapa masalah dalam pembelajaran matematika di kelas VIII tersebut.  Pertama, 

siswa  kurang  aktif  bertanya  di  dalam  pembelajaran  matematika.   Hal  ini 

karena siswa tidak memiliki keberanian untuk bertanya kepada guru tentang 

hal-hal  yang kurang jelas  dan ada juga karena memang siswa kurang me-

mahami  konsep  yang  sedang  dipelajari  sehingga  mereka  juga  bingung 

mengenai  apa  yang ingin  ditanyakan.   Kedua,  saat  diberi  tugas  oleh  guru, 

hanya beberapa siswa saja yang berusaha mengerjakan tugas tersebut sedang-

kan siswa lain cenderung menyalin hasil pekerjaan teman.  Hal itu ter-lihat 

saat beberapa siswa mengerjakan soal di depan tanpa membawa buku, banyak 

yang tidak bisa dan hanya beberapa siswa saja yang bisa padahal jawaban 

mereka  di  buku benar.   Hal  tersebut  terjadi  karena  kurangnya  penguasaan 

konsep matematika oleh siswa dan kemungkinan hanya siswa yang pintar saja 

yang dapat mengerti penjelasan guru.  Ketiga, pembelajaran hanya berpusat 

kepada guru.  Hal ini berkaitan dengan model yang digunakan oleh guru, yaitu 

pembelajaran yang kurang berorientasi pada siswa.  Guru cenderung meng-

gunakan model ceramah, siswa hanya mencatat dan mendengarkan serta me-

lakukan  kegiatan  sesuai  perintah  guru,  sehingga  siswa  kurang  aktif  dalam 
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mengajukan pertanyaan (bertanya).  

Dalam  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP),  pembelajaran  di-

harapkan  tidak lagi terpusat pada guru.   Lebih disarankan lagi bahwa  pem-

belajaran hendaknya menekankan pada kerjasama daripada individual.   Jadi, 

penggunaan model  pembelajaran pun hendaknya memenuhi  kriteria-kriteria 

tersebut.  Oleh karena itu, pemilihan model pembelajaran juga harus memper-

hatikan hal ini.

Saat  ini,  pembelajaran  yang  masih  banyak  digunakan  dalam  pendidikan  di 

sekolah adalah pembelajaran langsung yang dalam hal ini disebut pembelajaan 

konvensional.  Disebut demikian karena pada prakteknya, pembelajaran ini meng-

hadirkan guru sebagai pendidik yang secara langsung berhadapan dengan siswa 

untuk mentransfer materi dan pengetahuan.  Pembelajaran masih berpusat kepada 

guru.  Hal ini mengakibatkan pembelajaran berlangsung monoton, tidak aktif dan 

membosankan.

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran alternatif yang dapat 

digunakan untuk menggantikan model pembelajaran konvensional.  Pembela-

jaran  kooperatif  merujuk  pada  berbagai  strategi  pengajaran  dimana  siswa 

bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama 

lainnya dalam mempelajari materi pelajaran.  Dalam kelas kooperatif, para sis-

wa  diharapkan  dapat  saling  membantu,  saling  mendiskusikan  dan  saling 

berargumentasi, untuk mengasah pengetahuan yang mereka kuasai saat itu dan 

menutup kesenjangan dalam pemahaman masing-masing.  Apabila diatur de-

ngan baik, siswa-siswa dalam kelompok kooperatif akan belajar satu sama lain 



untuk memastikan bahwa tiap orang dalam kelompok telah menguasai konsep-

konsep yang telah  didiskusikan.   Dengan demikian,  pembelajaran  berpusat 

kepada  siswa  dan  siswa  terlibat  secara  aktif  dan  menyeluruh  dalam pem-

belajaran.  Hal ini memungkinkan siswa untuk dapat belajar dalam suasana 

belajar yang aktif dan menyenangkan.

Numbered  Heads  Together (NHT) sebagai  salah  satu  tipe  pembelajaran 

kooperatif  digunakan untuk melibatkan siswa dalam penguatan pemahaman 

pembelajaran atau mengecek pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. 

Sehingga setiap siswa mau bertanya pada guru atau teman apabila dia tidak 

mengerti dan belum memahami konsep yang telah diajarkan.  Selain itu siswa 

tidak  akan  tergantung  lagi  pada  teman  yang  lain  dan  mereka  akan  lebih 

bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan karena dalam pembelajaran 

kooperatif tipe NHT siswa dalam kelompok diberi nomor yang berbeda dan 

setiap siswa dibebankan untuk menyelesaikan soal yang sesuai dengan nomor 

anggota  mereka.   NHT juga  dinilai  lebih  memudahkan  siswa  dalam  ber-

interaksi dengan teman-teman dalam kelas dibandingkan dengan model pem-

belajaran langsung yang selama ini diterapkan oleh guru.  Hal tersebut karena 

pada  model  pembelajaran  kooperatif  tipe  NHT,  siswa perlu  berkomunikasi 

dengan siswa lain, sedangkan pada model pembelajaran langsung siswa hanya 

duduk berhadap-hadapan dengan guru dan terus memperhatikan gurunya. 

Dari  hasil  observasi  juga  diketahui  bahwa  hasil  belajar  matematika  siswa 

masih rendah.  Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) kelas yang ditetapkan di 

SMPN 5 Bandar Lampung pada mata pelajaran matematika yaitu sebesar 64. 
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Dari  hasil  TSS (Tes  Sub Sumatif)  II  matematika  dapat  diketahui  dari  194 

siswa, sebanyak 58 siswa atau 29,69% tergolong memiliki hasil belajar yang 

tinggi (di atas KKM) dan sebanyak 136 siswa atau 70,31% tergolong memiliki 

hasil belajar yang rendah (di bawah KKM).  Hal ini sebagian besar karena 

siswa tidak terlibat aktif dalam interaksi belajar.  

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai efektivitas 

pembelajaran  kooperatif  tipe  NHT pada  mata  pelajaran  matematika  siswa 

kelas VIII SMP Negeri 5 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  rumusan  masalah  dari 

penelitian ini adalah “Apakah pembelajaran kooperatif tipe NHT pada mata 

pelajaran matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Bandarlampung lebih 

efektif daripada pembelajaran konvensional?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan pem-

belajaran kooperatif  tipe NHT pada mata pelajaran matematika siswa kelas 

VIII SMP Negeri 5 Bandarlampung.

D. Kegunaan Penelitian



Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1. Bagi  guru yaitu  memberikan 

informasi alternatif mengenai model pem-belajaran yang dapat diterapkan 

dalam pembelajaran matematika.

2. Bagi  siswa  yaitu  dapat 

memberikan  pengalaman  suasana  belajar  mate-matika  yang  melibatkan 

siswa secara aktif dan menyenangkan.

E. Ruang lingkup 

Agar  tidak  terjadi  salah  penafsiran  maka  perlu  dikemukakan  pembatasan 

ruang lingkup penelitian sebagai berikut.

1. Efektivitas pembelajaran adalah ketepatgunaan pembelajaran untuk men-

capai tujuan pembelajaran.  Pada penelitian ini, pembelajaran kooperatif 

tipe  NHT  dikatakan  efektif  apabila  rata-rata  hasil  belajar  siswa  kelas 

eksperimen lebih baik daripada rata-rata hasil belajar siswa kelas kontrol.

2. Pembelajaran konvensional yaitu pembelajaran yang selama ini diterapkan 

di sekolah dimana pembelajaran lebih terpusat pada guru.  Guru berperan 

aktif untuk menjelaskan materi, memberikan latihan dan tugas.

3. Hasil  belajar matematika adalah  kemampuan atau  penguasaan siswa 

terhadap materi matematika.  Hasil belajar matematika dalam penelitian 

ini merupakan nilai Tes matematika siswa di kelas VIII SMP N 5 Bandar-

lampung yang dilakukan pada akhir pokok bahasan lingkaran.

4. Penelitian  ini  dilakukan  pada  semester  genap  kelasVIII  SMP Negeri  5 

Bandarlampung Tahun Pelajaran  2010/2011 pada  pokok  bahasan 
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lingkaran.


