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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Pendidikan memiliki peranan penting dalam perkembangan suatu bangsa, 

terutama untuk membentuk manusia yang berkualitas.  Pendidikan diartikan 

sebagai suatu usaha sadar manusia untuk membentuk kepribadian yang baik 

dalam usaha mencapai tingkat hidup yang lebih tinggi.  Pendidikan dilakukan 

secara terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran yang baik agar 

siswa dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara maksimal.   

 

Hasbullah (1999: 121) menyatakan bahwa pendidikan nasional merupakan 

pendidikan di suatu negara yang berdasarkan kepada kebudayaan sosial, 

psikologis, ekonomis dan politis yang  bertujuan untuk membentuk ciri 

khusus atau watak bangsa yang bersangkutan (kepribadian nasional).  

Pendidikan merupakan salah satu usaha suatu bangsa untuk mencapai tujuan-

tujuan tertentu yang telah  direncanakan oleh bangsa itu sendiri.  Melalui 

proses pendidikan, suatu bangsa berusaha untuk mencapai kemajuan-

kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, 

sosial, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 

Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi 
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mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

bertujun untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menajdi manusia 

yang beriman dan bertakwa menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.  Usaha dan kerja sama antara pemerintah, aparat sekolah, 

lingkungan dan peserta didik itu sendiri sangat perlu dilakukan untuk 

mencapai tujuan nasional ini. 

 

Salah satu upaya untuk mencapai tujuan nasional tersebut adalah dengan 

melakukan pembelajaran yang efektif. Hamalik (2002: 171) menyatakan 

bahwa pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan 

kesempatan belajar seluas-luasnya kepada siswa.  Pembelajaran merupakan 

proses komunikasi antara guru dan peserta didik.  Salah satu komponen pen-

didikan adalah guru dan salah satu tugasnya adalah sebagai fasilitator dalam 

kegiatan transfer ilmu pengetahuan.  Sebagai fasilitator, seorang guru harus 

mampu memilih model pembelajaran yang efektif sehingga kegiatan belajar-

mengajar di kelas dapat berjalan dengan baik dan dapat tercipta interaksi yang 

baik antara guru dan peserta didik.  Salah satu model pembelajaran yang 

dapat diterapkan di kelas adalah model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together (NHT).  

 

Model pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan salah satu model 

pembelajaran yang menjamin keterlibatan semua siswa sehingga sangat baik 

untuk meningkatkan tanggung jawab individual dalam diskusi kelompok 

(Sukmayasa, 2013).  Hal ini terjadi karena dalam pelaksanaannya siswa akan 
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ditunjuk secara acak untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi kelom-

poknya yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Peran guru sebagai 

fasilitator akan menciptakan interaksi yang lebih baik antara siswa dengan 

guru. Roosilawati (dalam Kusuma, dkk, 2008) menyatakan bahwa interaksi 

yang baik antara guru dan siswa akan menambah percaya diri siswa sehingga 

lebih termotivasi dalam belajar dan dapat meningkatkan pemahamannya ter-

hadap materi yang dipelajari.  Setiap siswa harus aktif bekerja dalam kelom-

pok dan bertanggung jawab penuh terhadap pemecahan masalah yang diberi-

kan oleh guru, sedangkan guru hanya membimbing siswa jika mereka meng-

alami kesulitan.  

 

Menurut Kagan & Kagan (dalam Baker, 2013: 6), sebagai model pembela-

jaran, NHT sangat berguna untuk memeriksa pemahaman konsep siswa. 

Model pembelajaran kooperatif tipe NHT menuntut setiap siswa untuk me-

mahami materi yang diberikan.  Hal ini akan menciptakan interaksi yang 

sangat baik antar siswa dalam satu kelompok.  Mereka akan saling membantu 

agar setiap anggota kelompok memahami materi yang diberikan, siswa yang 

sudah paham akan mengajari siswa yang belum paham.  Bidang ilmu penge-

tahuan yang memerlukan pemahaman yang baik salah satunya adalah mate-

matika.  

 

Matematika merupakan bidang ilmu yang memiliki kedudukan penting dalam 

pengembangan dunia pendidikan.  Hal ini disebabkan matematika merupakan 

ilmu dasar bagi pengembangan disiplin ilmu yang lain. Dalam GBHN (dalam 

Suherman, dkk, 2003: 58) dijelaskan  bahwa ada dua hal yang menjadi tujuan 
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diberikannya matematika pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.  

Kedua hal tersebut adalah:  (1) mempersiapkan siswa agar sanggup mengha-

dapi perubahan keadaan dalam kehidupan dan di dunia yang selalu berkem-

bang melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, 

kritis, cermat, jujur, efektif dan efisien,  (2) mempersiapkan siswa agar dapat 

menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempela-

jari berbagai ilmu pengetahuan lain.   

 

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa pelajaran matematika perlu di-

berikan untuk membekali peserta didik dengan pola pikir matematika dalam 

menghadapi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.  Namun, rendahnya 

hasil belajar mata pelajaran matematika merupakan indikasi bahwa pembela-

jaran  yang dilakukan pada pelajaran matematika belum efektif.  Berdasarkan 

hasil tes berstandar internasional (International Standarized Test), yaitu 

Trends in International Mathematics and Science Student (TIMSS) dan 

Programme for International Student Assesment (PISA), menyatakan bahwa 

prestasi belajar anak Indonesia masih rendah.   

 

Dalam Mullis, et al (2012: 42) menunjukkan hasil tes yang dilakukan oleh 

TIMSS pada tahun 2011 menunjukkan bahwa rata-rata skor pelajaran 

matematika anak Indonesia adalah 386.  Sedangkan rata-rata skor interna-

sional pelajaran matematika yang ditetapkan oleh TIMSS adalah 500.  Hal ini 

menunjukkan bahwa hasil belajar anak Indonesia di bidang matematika dan 

sains masih jauh dibawah rata-rata skor internasional yang telah ditetapkan 

oleh TIMSS. 
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Keadaan ini didukung juga hasil survei yang dilakukan oleh PISA (OECD, 

2014: 5).  Pada tahun 2012 untuk mata pelajaran Matematika rata-rata skor 

Indonesia adalah 375, sedangkan rata-rata skor ideal yang ditetapkan oleh 

PISA adalah 494.  Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa rata-rata skor 

Indonesia masih berada di bawah standar rata-rata yang ditetapkan oleh PISA.  

 

Kedua hasil survei ini menunjukkan bahwa prestasi matematika Indonesia 

masih rendah.  Rendahnya prestasi belajar anak Indonesia ini salah satunya 

diduga karena rendahnya pemahaman konsep matematis siswa.  Hal ini ter-

jadi karena tidak sedikit siswa yang menghafal konsep tetapi tidak mema-

haminya.  Padahal, soal tes berstandar internasional TIMSS dan PISA adalah 

soal yang mengukur kemampuan siswa dalam memahami dan memecahkan 

masalah, mulai dari menganalisisnya, memformulasikannya, dan mengkomu-

nikasikan gagasannya kepada orang lain sehingga diperlukan pemahaman 

konsep matematis yang tinggi.  Selain itu, dalam Standar Isi Mata Pelajaran 

Matematika (Depdiknas, 2006: 8), pemahaman konsep merupakan poin 

pertama pada kecakapan matematika yang menjadi tujuan dalam belajar 

matematika mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.  Oleh 

karena itu, kemampuan pemahaman konsep matematis siswa Indonesia 

sangat perlu ditingkatkan. 

 

Permasalahan tersebut juga dialami oleh siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Rumbia Lampung Tengah.  Berdasarkan hasil ujian tengah semester, secara 

umum menunjukkan hasil belajar yang masih rendah.  Rendahnya hasil 

belajar siswa dapat dilihat dari rata-rata nilai per kelas yang masih berada di 
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bawah nilai KKM yang telah ditentukan.  Hal ini juga didukung oleh hasil 

observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap guru matematika di SMP 

tersebut.  Oleh karena itu,  diperlukan suatu model pembelajaran yang efektif 

agar hasil belajar siswa dapat menjadi lebih baik lagi.  Salah satu model 

pembelajaran yang diduga efektif jika diterapkan di kelas  adalah model pem-

belajaran kooperatif tipe NHT.   

 

Menurut Suherman, dkk (2003: 68) hal terpenting dalam pembelajaran 

matematika sebenarnya adalah bagaimana dapat menciptakan suatu pembela-

jaran yang menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa dapat menyukai pela-

jaran matematika. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul “Efektivitas Penerapan Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Numbered Heads Together Ditinjau dari Pemahaman Konsep Matematis 

Siswa”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka yang menjadi perma-

salahan dalam penelitian ini adalah: “Apakah model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT efektif jika diterapkan pada pembelajaran matematika ditinjau dari 

pemahaman konsep matematis siswa kelas VII SMPN 1 Rumbia Lampung 

Tengah semester genap tahun ajaran 2014-2015?”.  Dari rumusan masalah di 

atas dapat dibuat pertanyaan penelitian, yaitu: “Apakah persentase siswa yang 

memiliki pemahaman konsep matematis dengan baik lebih dari 60%?” 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas model pembelajar-

an kooperatif tipe NHT ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa 

kelas VII SMPN 1 Rumbia Lampung Tengah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis mampu memberikan sumbangan terhadap 

perkembangan pembelajaran matematika, terutama terkait pemahaman 

konsep matematis siswa dan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, memberikan pengalaman baru dalam belajar matematika, 

yaitu menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT untuk 

meningkatkan pemahaman konsep siswa. 

b. Bagi guru, memberikan masukan tentang efektivitas model pembela-

jaran kooperatif tipe NHT ditinjau dari pemahaman konsep matematis 

siswa. 

c. Bagi peneliti, menjadi sarana mengembangkan ilmu pengetahuan 

dalam bidang pendidikan matematika dan sebagai referensi untuk 

penelitian berikutnya yang sejenis. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah: 

1. Efektivitas pembelajaran adalah ukuran keberhasilan siswa yang diwujud-

kan dari hasil belajar.  Efektivitas pembelajaran dalam penelitian ini ditin-

jau dari persentase siswa yang memiliki pemahaman konsep matematis 

dengan baik lebih dari 60% dari banyak siswa. 

2. Pada penelitian ini model pembelajaran kooperatif tipe NHT diawali 

dengan membagi siswa ke dalam 9 kelompok yang beranggotakan 4 orang.  

Kemudian masing-masing siswa diberikan nomor yang berbeda.  Selanjut-

nya siswa akan melakukan diskusi kelompok untuk mendiskusikan perma-

salahan yang diberikan oleh guru dalam bentuk LKK.  Langkah terakhir 

adalah memanggil beberapa siswa secara acak berdasarkan nomor yang 

telah diberikan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.   

3. Pemahaman konsep siswa merupakan kemampuan siswa untuk  menjelas-

kan konsep atau kemampuan untuk mengungkapkan kembali informasi 

yang telah  diterima, menggunakan konsep pada situasi yang berbeda, 

mengembangkan beberapa akibat dari adanya suatu konsep atau siswa 

dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan konsep yang telah dimiliki. 

Adapun indikator pemahaman konsep yang digunakan dalam penelitian ini 

mengacu pada indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Dirjen Dikdas-

men Depdiknas Nomor 506/C/Kep/ PP/2004 (Wardhani, 2008: 10), adapun 

indikator yang diperhatikan dalam penelititan ini adalah:  (a) Menyatakan 

ulang suatu konsep;  (b) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 
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representatif matematika; (c) Mengembangkan syarat perlu dan syarat 

cukup suatu konsep; dan  (d) Mengaplikasikan konsep. 

4. Materi pokok dalam penelitian ini adalah segi empat. 


