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I  PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang  Masalah 

 

 

Pendidikan adalah bimbingan secara sadar yang dilakukan oleh pendidik terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian 

yang utama. Pendidikan yang dilakukan secara terencana akan mewujudkan 

proses pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa dapat aktif 

dalam mengembangkan potensi diri dan keterampilan yang dimiliki sebagai bekal 

kehidupan bermasyarakat. Pendidikan juga akan mengurangi kebodohan, 

keterbelakangan, dan kemiskinan serta dapat menjadikan seseorang mampu 

mengatasi masalah yang akan dihadapinya.  Dengan demikian, pendidikan dapat 

membantu mengarahkan siswa dalam menjalani kehidupan yang dapat 

mewujudkan bangsa yang cerdas dan bermartabat. 

 

Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab 2 Pasal 3 (Guza, 2009:  5) bahwa: 

Pendidikan mampu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. 
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Dalam pendidikan terdapat suatu proses yang dinamakan  pembelajaran. 

Pembelajaran merupakan interaksi antara siswa sebagai peserta didik dengan guru 

sebagai pendidik, interaksi antar siswa dalam proses belajar, dan interaksi siswa 

dengan materi pelajaran. Proses interaksi belajar sendiri akan ada jika terjadi 

sinergi antara guru, siswa, dan materi pelajaran di dalamnya. Jika proses interaksi 

pembelajaran berlangsung dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran 

maka akan membawa hasil yang baik pula, termasuk dalam hal ini pembelajaran 

dalam matematika. 

Pembelajaran matematika sangat ditentukan oleh guru sebagai pendidik. Guru 

tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan dalam pengalaman teoritis tetapi 

juga harus memiliki kemampuan praktis. Kedua hal ini sangat penting karena 

seorang guru dalam kegiatan pembelajaran bukan hanya berperan untuk 

menyampaikan materi saja tetapi juga harus berusaha agar materi yang 

disampaikan menjadi kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan mudah 

dipahami bagi siswa. Apabila guru tidak dapat menyampaikan materi dengan tepat 

dan menarik, dapat menimbulkan kesulitan belajar bagi siswa. 

Kesulitan matematika antara lain dapat dilihat dari TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) tahun 2007, yaitu suatu lembaga 

yang mengukur pendidikan dunia, mengatakan bahwa prestasi matematika peserta 

didik di Indonesia menduduki peringkat ke-36 dari 49 negara yang diteliti dengan 

perolehan skor rata-rata 397 dari 598.  Hasil tersebut didapat setelah melakukan 

penelitian kepada 150 MTs/SMP yang menyebar di seluruh Indonesia dengan 

berbagai performance, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Apabila dibandingkan   
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dengan  skor rata-rata internasional, yaitu 500, tampak bahwa prestasi belajar 

peserta didik di Indonesia sangat jauh dengan standar internasional, bahkan yang 

memprihatinkan sekali, Indonesia di bawah peringkat tiga negara tetangganya, 

yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand. Singapura berada pada posisi ke-3 

dengan skor rata-rata 593, Malaysia berada pada peringkat ke-20 dengan 

memperoleh skor rata-rata 474, dan Thailand pada peringkat ke-29 dengan 

memperoleh skor rata-rata 441 sedangkan Taiwan berada pada peringkat pertama 

dengan perolehan skor 598.  Hasil penelitian tersebut menunjukkan kemampuan 

matematika siswa di Indonesia masih rendah.  

 

Rendahnya kemampuan pemahaman konsep  siswa juga ditemukan di SMP 

Muhammadiyah 3 Bandarlampung. Hal ini dapat diketahui dari hasil ujian 

semester genap tahun pelajaran 2011/2012 kelas VIII, rata-rata nilai ujian kelas 

VIII adalah 52,5 dan hanya 27% siswa tuntas belajar, yaitu memperoleh nilai 

lebih dari atau sama dengan 65. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran 

belum tercapai. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan  bahwa kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa masih sangat rendah. Banyak peserta didik yang 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal. Hal ini karena konsep tentang 

materi tersebut belum dikuasai sepenuhnya oleh peserta didik  dan  dimungkinkan 

karena pemilihan model pembelajaran yang belum tepat. 

 

Pemilihan model pembelajaran yang tepat sangatlah penting agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Meskipun tujuan pembelajaran dirumuskan dengan 
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baik, materi yang dipilih sudah tepat, jika model pembelajaran yang dipergunakan 

kurang memadai mungkin tujuan yang diharapkan tidak tercapai dengan baik. 

Jadi, model pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang 

penting dan sangat menentukan dalam keberhasilan proses pembelajaran.  

 

Model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran sebaiknya adalah model 

pembelajaran yang memberikan interaksi guru dengan siswa, serta interaksi antar 

siswa yang nantinya akan membentuk sinergi yang menguntungkan untuk semua 

anggota (Lie, 2008: 33). Supaya pembelajaran matematika dapat menghasilkan 

hasil yang optimal, hendaknya guru harus pandai memilih model pembelajaran 

yang mampu melibatkan peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran. 

Oleh karena itu, bagaimanapun tepat dan baiknya bahan ajar matematika yang 

ditetapkan belum menjamin akan tercapainya tujuan pendidikan, dan salah satu 

faktor penting untuk mencapai tujuan tersebut adalah proses pembelajaran yang 

lebih menekankan pada keterlibatan peserta didik secara optimal. 

 

Pada umumnya guru-guru masih banyak yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional, dimana guru aktif memberikan informasi sedangkan peserta didik 

hanya menyimak, mencatat, dan mengerjakan latihan soal. Dalam pembelajaran 

konvensional, peserta didik cenderung pasif dan hanya menerima penjelasan dari 

guru sehingga tujuan pembelajaran cenderung kurang tercapai secara optimal. 

Rendahnya prestasi belajar matematika peserta didik disebabkan oleh pemahaman 

konsep matematis yang kurang baik. Perbedaan tingkat pemahaman konsep 

matematis siswa juga harus menjadi pertimbangan bagi guru dalam menentukan  
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model pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran. Memahami konsep 

merupakan salah satu syarat untuk dapat menguasai materi, karena konsep  

merupakan objek pertama yang dipelajari dalam pembelajaran. Pada setiap 

pembahasan materi baru, selalu diawali dengan pengenalan konsep, baik 

pengenalan konsep secara induktif maupun secara deduktif. Pengenalan konsep 

secara induktif yaitu berupa konsep-konsep yang menyangkut kehidupan sehari-

hari, sedangkan pengenalan konsep secara deduktif yaitu berupa pemaparan 

konsep, definisi, dan istilah-istilah sehingga untuk meningkatkan keberhasilan 

belajar  penguasaan konsep harus diperhatikan. 

 

Sejumlah model pembelajaran telah diterapkan di berbagai sekolah untuk 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Namun, mengingat adanya variasi 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, lingkungan belajar yang berlainan, 

keadaan peserta didik yang berbeda, karakteristik materi yang berbeda maka tidak 

dapat disusun suatu model pembelajaran yang cocok untuk semua jenis kegiatan 

pembelajaran. Banyak model pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran matematika tetapi tidak setiap model pembelajaran dapat diterapkan 

dalam setiap materi sehingga pemilihan model pembelajaran sangatlah penting 

guna mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, sebelum pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran diperlukan pemikiran yang matang dalam pemilihan model 

pembelajaran yang tepat untuk suatu kompetensi dasar yang akan disajikan. 

Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran kelompok 

yang dalam proses pembelajaran berpusat pada peserta didik sehingga dalam 

proses pembelajaran menghendaki peserta didik aktif dan adanya kerjasama antar 
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anggota kelompok. Melalui pembelajaran kooperatif  peserta didik secara aktif 

dan kooperatif bersama peserta didik yang lainnya mengkonstruksikan 

pengetahuannya melalui diskusi kelompok. 

 

Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 

pemahaman konsep matematis adalah model  Numbered Heads Together (NHT). 

NHT. Model pembelajaran kooperatif tipe NHT ini pada dasarnya merupakan 

sebuah diskusi kelompok yang heterogen. Pembelajaran yang mengembangkan 

diskusi dan kerja kelompok akan memberikan aktivitas lebih banyak pada siswa.  

Pernyataan ini didukung pendapat Nasution bahwa model NHT merupakan model 

diskusi, sosiodrama, kerja kelompok, pekerjaan di perpustakaan dan laboratorium 

banyak membangkitkan aktivitas pada anak-anak. Ciri khas NHT ini adalah 

memberi nomor siswa pada masing-masing kelompok dan guru hanya menunjuk 

seorang siswa yang mewakili kelompoknya, tanpa memberi tahu terlebih dahulu 

siapa yang akan mewakili kelompok itu. Cara ini diharapkan dapat melibatkan 

semua siswa. 

Pada umumnya NHT digunakan untuk melibatkan siswa dalam mengembangkan 

pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran sehingga setiap siswa mau 

bertanya pada guru atau teman apabila mereka 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.  Setiap siswa dibebankan untuk 

menyelesaikan soal yang sesuai dengan nomor anggota mereka, tetapi pada 
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umumnya mereka harus mampu mengetahui dan menyelesaikan semua soal yang 

ada. NHT juga dinilai lebih memudahkan siswa dalam berinteraksi dengan teman-

teman dalam kelas dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional yang 

selama ini diterapkan oleh guru, hal tersebut disebabkan karena pada model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT siswa perlu berkomunikasi dengan siswa lain 

sedangkan pada model pembelajaran konvensional, siswa  duduk dan hanya 

mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. 

 

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian mengenai “Penerapan 

Model NHT  dalam meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini : “Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

dapat meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa?”. 

 

Dari rumusan masalah di atas dapat dijabarkan pertanyaan penelitian: “Apakah 

rata-rata pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT lebih tinggi daripada rata-rata pemahaman 

konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui penerapan model 

pembelajaran tipe NHT dalam meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa 

SMP. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi guru yaitu memberikan informasi alternatif model pembelajaran 

matematika  yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penguasaan konsep 

matematika dan memperoleh wawasan dalam penerapan model pembelajaran. 

2. Bagi siswa yaitu dapat memberikan pengalaman belajar matematika untuk 

meningkatkan penguasaan konsep matematika siswa. 

3. Bagi sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

 

E.  Ruang lingkup  

 

1. Model NHT adalah model pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa dengan langkah- langkah sebagai berikut: 

penomoran kepada siswa, memberikan pertanyaan atau tugas, berfikir 

bersama, dan menjawab tugas yang diberikan oleh guru. 

2. Pemahaman konsep matematis merupakan kemampuan siswa dalam   

memahami materi pelajaran yang dapat dilihat dari hasil belajar siswa setelah 

diadakan tes.  Indikator pemahaman konsep tersebut ialah : 

a. Menyatakan ulang suatu konsep. 

b. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu. 

c. Memberi contoh dan non-contoh dari konsep. 

d. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu. 

e. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. 

 

 

 

 


