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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu cabang ilmu pengetahuan yang sangat penting untuk

dipelajari dalam kehidupan sehari-hari adalah matematika, karena matematika

dapat membantu kita dalam memecahkan masalah. Dalam pembelajaran

matematika siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan dari guru saja, tetapi

juga dari siswa itu sendiri yang berupa pengalaman-pengalaman belajar. Guru

juga diharapkan dapat memberikan pengalaman-pengalaman yang baik dalam

proses pendidikan sehingga akan menumbuhkan minat dan motivasi belajar

siswa, jangan sampai siswa beranggapan matematika itu menjemukan,

padahal yang lebih mereka tidak sukai adalah pengalaman mereka ketika

mengikuti pelajaran matematika itu di sekolah dari pada pelajaran matematika

itu sendiri.

Dalam dunia pendidikan, matematika dapat membantu siswa berpikir

logis, jelas, dan kreatif. Risnawati dalam bukunya mengatakan: “Matematika

adalah suatu cara untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang dihadapi

manusia yaitu suatu cara menggunakan informasi, menggunakan pengetahuan

tentang bentuk dan ukuran, menghitung dan yang paling penting adalah

memikirkan dari diri manusia itu sendiri”1

1 Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, Pekanbaru: Suska Press, 2008, h. 2
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Matematika sangat penting dalam kehidupan ini karena apa saja yang

ada dalam kehidupan ini tidak terlepas dari matematika. Abdurrahman

mengutip pendapat Cornellius yang menyatakan bahwa:2

1. Matematika sebagai sarana berpikir yang jelas dan logis.
2. Matematika sebagai sarana untuk memecahkan masalah kehidupan

sehari-hari.
3. Matematika sebagai sarana mengenal pola-pola hubungan dan

generalisasi pengalaman.
4. Matematika sebagai sarana untuk mengembangkan kreativitas.
5. Matematika sebagai sarana mengembangkan kesadaran terhadap

perkembangan budaya.

Mata pelajaran matematika itu sendiri memiliki tujuan agar siswa

memiliki kemampuan sebagaimana yang tercantum dalam Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yaitu:3

1. Memiliki konsep matematika, menjelaskan kaitan antara konsep
dan mengaplikasikan algoritma secara luas, akurat, efisien, dan
tepat dalam pemecahan masalah.

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi
matematika dan membuat generalisasi, menyusun bukti, atau
menjelaskan gagasan atau pernyataan matematika.

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami
masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan
menafsirkan solusi yang diperoleh.

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau
media lain untuk menjelaskan keadaan atau masalah.

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam
kehidupan, yaitu memiliki perasaan ingin tahu, memiliki perhatian,
dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan
percaya diri dalam pemecahan masalah.

Berdasarkan tujuan mata pelajaran matematika tersebut, terlihat jelas

bahwa matematika bertujuan agar siswa memiliki kemampuan pemahaman

konsep dalam memecahkan permasalahan. Pemahaman konsep matematika

2 Mulyono abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, Jakarta:
Rineka Cipta, 2009, h. 253

3 Masmur Muslich, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Jakarta: PT. Bumi
Aksara, 2007, h. 12
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merupakan salah satu tujuan yang mendasar dalam proses pembelajaran dan

salah satu tujuan dari materi yang disampaikan oleh guru.

Siswa yang telah memahami konsep dengan baik, maka akan lebih

mudah untuk mengikuti pembelajaran dan dimungkinkan akan mendapatkan

prestasi belajar yang tinggi sedangkan siswa yang kurang memahami konsep

cenderung lebih sulit mengikuti pembelajaran. Tetapi pada kenyataannya

dapat dilihat tidak sedikit dijumpai siswa berprestasi tinggi namun memiliki

kemampuan pemahaman konsep yang rendah. Hal ini terjadi karena

kebanyakan siswa hanya mengharapkan nilai akademis yang tinggi saja

sedangkan siswa tersebut tidak mementingkan konsep dan tujuan dari

pembelajaran tersebut. Keadaan ini harus segera diatasi karena pada penilaian

hasil belajar matematika terbagi ke dalam tiga aspek, sebagaimana

Abdurrahman mengutip dari Lerner yang menyatakan “kurikulum bidang

studi matematika hendaknya mencakup tiga elemen yaitu: pemahaman

konsep, kemampuan penalaran, dan kemampuan pemecahan masalah”.4

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti dengan guru

bidang studi matematika di SMA Negeri 2 Kuok yaitu Ibu Desi, S.Pd.,

peneliti menyimpulkan bahwa proses pembelajaran masih berpusat pada

guru. Melalui proses pembelajaran tersebut diharapkan bisa mencapai tujuan

pembelajaran yang ingin dicapai. Setelah dilakukan pembelajaran tersebut,

hasil yang didapatkan sangatlah berbeda dan tidak sesuai dengan apa yang

diharapkan, hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala sebagai berikut:

4 Mulyono Abdurrahman, Loc.Cit.
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1. Kebanyakan siswa hanya menghafal rumus, kurang bisa

mengimplementasikan rumus dalam menyelesaikan soal.

2. Ketika guru memberikan soal yang berbeda dengan contoh, siswa

tidak dapat menjawabnya.

3. Bila diberikan PR, siswa tidak mengerjakannya sendiri melainkan

menunggu jawaban dari temannya di sekolah.

Melihat kejadian itu maka guru bidang studi Matematika di SMA

Negeri 2 Kuok melakukan metode diskusi kelompok dan metode pemberian

tugas. Namun, tujuan yang ditentukan dalam kurikulum matematika belum

tercapai secara optimal.

Pernyataan tersebut terlihat bahwa ada kesenjangan antara tujuan

pembelajaran matematika yang ingin dicapai, diantaranya yaitu memiliki

kemampuan pemahaman konsep dan kenyataan yang ada di lapangan. Dalam

kejadian tersebut juga dapat dicermati bahwa untuk mencapai tujuan

pembelajaran yang diinginkan salah satu caranya yaitu dengan melaksanakan

proses pembelajaran yang berkualitas.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti mencoba menerapkan

pembelajaran kooperatif tipe NHT untuk membantu proses pembelajaran

siswa agar siswa lebih memahami konsep-konsep pembelajaran. Peneliti

mencoba menerapkan pembelajaran ini karena dengan pembelajaran

kooperatif tipe NHT, siswa dapat lebih mandiri dalam belajar sehingga siswa

akan selalu mengingat ilmu yang mereka temukan sendiri, kerja sama dan

toleransi siswa akan lebih tinggi dengan adanya kelompok kecil, memupuk
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kepercayaan diri dalam pribadi siswa dengan siswa mempresentasikan hasil

kerjanya. Selain pembelajaran kooperatif tipe NHT, peneliti juga akan

menerapkan tipe connected untuk membantu pembelajaran kooperatif karena

connected merupakan pembelajaran yang menghubungkan konsep-konsep

atau materi-materi pembelajaran yang sebelum dan sesudahnya sehingga

siswa akan lebih paham dan akan mengikuti pembelajaran dengan sungguh-

sungguh. Dari hal tersebut hasil belajar siswa akan lebih meningkat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti akan mencoba melakukan

penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Pembelajaran Kooperatif

Tipe Numbered Head Together (NHT) dengan Tipe Connected terhadap

Pemahaman Konsep Matematika Siswa SMA Negeri 2 Kuok Kabupaten

Kampar”.

B. Definisi Istilah

Agar terhindar dari kesalah pahaman dalam penelitian ini, peneliti

menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam judul ini:

1. Numbered Head Together (NHT)

Numbered Head Together (NHT) atau penomoran berpikir

bersama merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang  mempengaruhi

pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas

tradisional sehingga akan terjalin hubungan yang harmonis antar siswa.5

5 Anita Lie, Coopertive Learning; Mempraktikkan Cooperative Learning di Ruang-
Ruang Kelas, Jakarta: PT. Grasindo, 2002, h. 58
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2. Connected (Terhubung)

Connected (terhubung) merupakan pembelajaran yang dilakukan

dengan mengaitkan satu pokok bahasan dengan pokok bahasan

berikutnya, mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain,

mengaitkan satu keterampilan dengan keterampilan yang lain, dan dapat

juga mengerjakan pekerjaan hari itu dengan hari yang lain atau hari

berikutnya dalam suatu bidang studi.6

3. Pemahaman Konsep

Pemahaman konsep yaitu tindakan memahami kategori  atau

konsep-konsep yang sudah ada sebelumnya.7

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dapat

diidentifikasikan sebagai berikut:

a. Pemahaman konsep matematika siswa masih rendah.

b. Kurang tepatnya model pembelajaran yang digunakan guru pada saat

pembelajaran.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah dan mendalam, maka peneliti

memfokuskan pada pengaruh penerapan pembelajaran kooperatif  tipe

NHT dengan tipe connected terhadap pemahaman konsep matematika

6 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, h. 39
7Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM,

Yogyakarta: Pustaka Pelangi, 2012, h. 25
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siswa SMA Negeri 2 Kuok Kabupaten Kampar. Peneliti membatasi

penelitian ini pada penerapan pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan

tipe connected untuk kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional

untuk kelas kontrol.

3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah : “Apakah

ada pengaruh penerapan pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan tipe

connected terhadap pemahaman konsep matematika siswa SMA Negeri 2

Kuok Kabupaten Kampar?”.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya

pengaruh penerapan pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan tipe

connected terhadap pemahaman konsep matematika siswa SMA Negeri 2

Kuok Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Siswa

Pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan tipe connected

dapat digunakan sebagai landasan cara meningkatkan pemahaman

konsep matematika siswa.

b. Bagi Guru

Model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan tipe

connected dapat disajikan sebagai salah satu bahan perbandingan
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dalam merancang model pembelajaran agar dapat mencapai hasil

yang optimal.

c. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu

masukan dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kualitas

pendidikan.

d. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini menjadi landasan berpijak dalam rangka

menindak lanjuti penelitian ini dalam ruang lingkup yang lebih luas.


