I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003
tentang sistem pendidikan nasional yang juga dituangkan dalam pasal 7 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang standar nasional
pendidikan, matematika adalah salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan
pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Oleh karena itu, pada jenjang SD,
SMP, SMA hingga perguruan tinggi, mata pelajaran matematika selalu diberikan
pada peserta didik. Dalam pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bahan kajian
matematika antara lain, berhitung, ilmu ukur, dan aljabar, dengan tujuan untuk
mengembangkan logika dan kemampuan berpikir siswa.

Menurut Conelius

(dalam Abdurrahman, 2009: 253) :
Lima alasan perlunya belajar matematika karena matematika merupakan
(1) sarana berpikir yang jelas dan logis, (2) sarana untuk memecahkan masalah
kehidupan sehari-hari, (3) sarana mengenal pola-pola hubungan dan
generalisasi pengalaman, (4) sarana mengembangkan kreativitas, dan
(5) sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan budaya.

Pentingnya penguasaan dan banyaknya manfaat di bidang matematika membuat
banyak pihak menaruh perhatian terhadap proses penguasaan matematika.
Ironinya, matematika sejak dahulu dianggap oleh siswa sebagai pelajaran yang
sulit dan menakutkan (Nawangsari dalam Astuti, 2011: 2). matematika telah
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diberi label negatif di kalangan siswa, yaitu sebagai pelajaran yang sulit,
menakutkan, dan

membosankan, sehingga menimbulkan minat yang rendah

untuk belajar (Astuti, 2011: 2).

Selain itu, guru masih menggunakan model

pembelajaran konvensional yaitu model pembelajaran yang berpusat pada guru,
sehingga siswa kurang berperan aktif dalam pembelajaran.

Pada model pembelajaran konvensional, siswa lebih banyak mendengarkan
penjelasan guru daripada mencari atau menemukan sendiri hal yang berkaitan
dengan materi yang sedang dipelajari. Hal tersebut menyebabkan siswa menjadi
kurang antusias mengikuti pelajaran matematika, bahkan tak jarang siswa
mengantuk ketika kegiatan pembelajaran berlangsung.

Hal tersebut yang

menyebabkan banyak siswa yang kurang tertarik terhadap pelajaran matematika.
Jika siswa kurang berminat terhadap matematika, siswa tidak dapat menerima
materi dengan maksimal sehingga hasil belajar yang diperoleh tidak sesuai dengan
yang diharapkan (Supardi, 2011).

Kondisi tersebut juga terjadi pada siswa SMP Negeri 3 Bandar Lampung. Guru
masih menggunakan pengajaran yang berpusat pada guru, sehingga tak heran jika
siswa di SMP Negeri 3 Bandar Lampung merasa kurang tertarik terhadap mata
pelajaran matematika. Hasil belajar matematika siswa di SMP Negeri 3 Bandar
Lampung juga masih rendah. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil ujian akhir
semester ganjil tahun pelajaran 2012/2013. Oleh karena itu, guru sebagai ujung
tombak

dalam

pencapaian tujuan pembelajaran,

pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik.

perlu

memilih

model
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Ada beberapa jenis model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru, salah
satunya adalah model pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning). Model
pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang mengorganisir
pembelajaran dengan menggunakan kelompok belajar kecil dimana siswa bekerja
bersama untuk mencapai tujuan pembelajaran (Bern dan Erickson dalam
Komalasari, 2011: 62). Dalam pembelajaran kooperatif setiap siswa harus saling
membantu

temannya

dalam

memahami

pelajaran,

saling

berdiskusi

menyelesaikan tugas, saling bertanya antar teman jika belum memahami
pelajaran. Hal tersebut dapat membantu siswa untuk lebih memahami materi
daripada hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Selain itu, siswa juga lebih
antusias karena pembelajaran yang dihadirkan di kelas lebih bervariasi. Siswa
tidak hanya duduk, diam, dan mendengarkan, namun siswa lebih banyak
berinteraksi, saling berkomunikasi, dan berbagi informasi.

Dalam pembelajaran kooperatif terdapat berbagai macam tipe, salah satunya ialah
Numbered Heads Together (NHT). NHT adalah pembelajaran kooperatif yang
memiliki empat langkah kegiatan utama yaitu penomoran, pengajuan pertanyaan,
berpikir bersama dan pemberian jawaban. Dalam pembelajaran kooperatif tipe
NHT, lebih ditekankan pada adanya penomoran. Pada tahap penomoran inilah
siswa dituntut untuk lebih bertanggung jawab dan lebih siap. Siswa harus benarbenar memahami materi yang sedang dipelajari. Oleh karena itu, siswa harus
berusaha untuk memahami materi dengan cara berdiskusi dengan teman, atau
mencari dari sumber belajar yang lain. Hal ini tentunya akan berdampak positif
terhadap minat belajar siswa, karena siswa lebih antusias dan aktif mencari
sumber belajar. Jika siswa lebih aktif mencari dan menemukan sendiri bahan
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pelajaran atau sumber belajar, tentunya siswa akan lebih mudah memahami materi
yang sedang dipelajari. Jika siswa dapat memahami materi yang sedang dipelajari
tentunya hasil belajar matematika siswa juga akan lebih baik. Dengan demikian
diharapkan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat menjadikan
siswa berminat untuk mengikuti pembelajaran serta dapat meningkatkan
penguasaan akademik siswa.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT terhadap minat dan hasil
belajar matematika siswa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini ialah “Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT
berpengaruh terhadap minat dan hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP
Negeri 3 Bandar Lampung tahun pelajaran 2012/2013?”

Dari rumusan masalah diatas, dapat dijabarkan pertanyaan penelitian secara rinci
sebagai berikut:
1. Apakah minat belajar matematika siswa yang mengikuti pembelajaran
kooperatif tipe NHT lebih tinggi daripada minat belajar matematika siswa
yang mengikuti pembelajaran konvensional?
2. Apakah hasil belajar matematika siswa yang mengikuti pembelajaran
kooperatif tipe NHT lebih tinggi daripada hasil belajar matematika siswa yang
mengikuti pembelajaran konvensional?
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan bertujuan
mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT
terhadap minat dan hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 3
Bandar Lampung tahun pelajaran 2012/2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:
a.

Bagi peneliti, sebagai acuan atau referensi untuk peneliti (peneliti yang
relevan) dan pada penelitian yang sejenis.

b. Bagi guru untuk menjadi pertimbangan dalam memilih model pembelajaran
alternatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan minat dan hasil belajar
matematika siswa.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini mencapai sasaran yang diinginkan sebagaimana yang telah
dirumuskan dalam tujuan dan untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran
permasalahan yang akan dibahas, maka perlu adanya pembatasan pengertian
dalam penelitian. Adapun pengertian-pengertian yang menyangkut dalam
penelitian ini adalah:
a.

Pengaruh berarti daya yang ada atau ditimbulkan dari sesuatu yang berkuasa
atau yang berkekuatan. Sesuatu yang berkekuatan dalam hal ini yaitu model
pembelajaran kooperatif tipe NHT ditinjau dari minat dan hasil belajar
matematika siswa.

Model pembelajaran kooperatif tipe NHT dikatakan
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berpengaruh jika minat dan hasil belajar matematika siswa yang mengikuti
pembelajaran kooperatif tipe NHT lebih tinggi dibandingkan dengan minat
dan hasil

belajar

matematika

siswa

yang

mengikuti pembelajaran

konvensional (proses pembelajaran yang dilakukan sebagaimana umumnya
guru mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa, sedangkan siswa lebih
banyak sebagai penerima).
b.

Pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah pembelajaran kooperatif yang memiliki empat struktur langkah kegiatan utama yaitu penomoran, pengajuan
pertanyaan, berpikir bersama, dan pemberian jawaban. Setiap siswa dalam
tiap kelompok memiliki nomor yang berbeda dan kemampuan akademik yang
heterogen.

c.

Minat belajar merupakan perhatian, kesukaan, ketertarikan terhadap
matematika sehingga menimbulkan keinginan untuk belajar matematika.

d.

Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil dari
kemampuan kognitif siswa.

e.

Materi pembelajaran dalam penelitian adalah lingkaran.
menentukan unsur, bagian lingkaran, serta ukurannya.

Pokok bahasan
Kompetensi dasar

menggunakan hubungan sudut pusat, panjang busur, luas juring dalam
pemecahan masalah, serta kompetensi dasar menghitung panjang garis
singgung persekutuan dua lingkaran.

