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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Matematika merupakan mata pelajaran yang berperan penting, baik

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengembangan ilmu

lainnya. Matematika berbeda dengan ilmu lainnya yaitu bersifat hierarkis.

Mempelajari matematika harus bersifat kontinu, rajin latihan, dan disiplin.

Apabila sejak awal siswa sudah tidak senang dengan matematika maka siswa

akan mengalami kesulitan pada materi pelajaran selanjutnya. Pada

kenyataannya tidak sedikit siswa yang memandang matematika sebagai mata

pelajaran yang sulit dan membosankan. Meskipun demikian orang harus

mempelajarinya, karena merupakan sarana untuk memecahkan masalah dalam

kehidupan sehari-hari.

Dalam proses pembelajaran matematika diharapkan diperoleh

kemampuan bernalar pada diri siswa yang tercermin melalui kemampuan

berpikir kritis, logis, sistematis, dan memiliki sifat objektif, jujur, disiplin,

dalam memecahkan suatu permasalahan baik dalam bidang matematika itu

sendiri, bidang lain, dan dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat urgensinya

mata pelajaran matematika tersebut, maka segala hal yang menunjang

lancarnya pembelajaran matematika harus menjadi perhatian yang utama,

mulai dari pendidik, peserta didik, fasilitas-fasilitas, dan juga proses

pembelajaran.
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Menyadari pentingnya pembelajaran matematika maka penanganan

terhadap pembelajaran matematika itu sendiri perlu mendapat perhatian yang

sungguh-sungguh agar tujuan dari pembelajaran matematika itu tercapai.

Adapun tujuan dari pembelajaran matematika itu sendiri tercantum dalam

Kurikulum Tingkat SatuanPendidikan (KTSP), yaitu:1

1. Memiliki konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep
dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat,
efisien,dan tepat dalam pemecahan masalah.

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

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

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, diagram, atau media,
lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.

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

Dari tujuan pembelajaran matematika tersebut, terlihat jelas bahwa

matematika bertujuan agar siswa memiliki kemampuan dalam memecahkan

masalah matematika. Kemampuan pemecahan masalah merupakan kegiatan

yang dilakukan siswa untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah yang

ada sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya dan dengan

menggunakan cara-cara pemecahan masalah yang diketahuinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika kelas VIII SMP

Muhammadiyah Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar IbuDra.Nur’aina,

peneliti memperoleh informasi bahwa rata-rata hasil belajar matematika siswa

1Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, Pekanbaru: Suska Press, 2008, h. 5
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kelas VIII disekolah tersebut masih tergolong rendah. Rendahnya nilai rata-rata

pada pelajaran matematika ini disebabkan beberapa faktor, salah satunya yaitu

rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika yang

dikemas dalam bentuk soal yang menekankan pada pemecahan masalah

matematika. Hal itu terlihat dari gejala-gejala sebagai berikut:

1. Sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikansoal-soal

yang diberikan terutama dalam menyelesaikan soal-soal yang bersifat

pengembangan dan analisis.

2. Sebagian besar siswa belum mampu membuat perencanaan, memilih

pendekatan, dan metode untuk penyelesaian pemecahan masalah yang tepat.

3. Sebagian besar siswa kesulitan dalam menafsirkan dan membuat model

matematika dari suatu masalah.

4. Sebagian besar siswa tidak dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang

diketahui, ditanya, dan kelengkapan unsur-unsur yang diberikan.

Dari gejala-gejala yang ada, perlu adanya antisipasi dengan cara

mencari solusi yang tepat, supaya tujuan dari pembelajaran matematika itu

tercapai. Oleh karena itu, penulis ingin menawarkan model pembelajaran yang

dapat membuat siswa menyelesaikan masalah dengan baik, yaitu pembelajaran

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dengan pendekatan inkuiri.

Numbered Head Together (NHT) merupakan salah satu tipe

pembelajaran kooperatif yang menekankan pada struktur khusus yang

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk
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meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika.2 Pembelajaran

dengan menggunakan model ini member kesempatan kepada siswa untuk

membagi ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat dalam

diskusi serta mendorong siswa untuk meningkatkan kerjasama dalam

memecahkan masalah yang ada. Model ini dimaksudkan sebagai alternative

terhadap metode konvensional yang diterapkan dikelas. Model pembelajaran

ini merupakan suatu cara yang efektif untuk mengganti suasana poladiskusi di

kelas.

Dengan pembelajaran kooperatif tipe NHT yang sesuai dengan materi

yang diajarkan akan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah

matematika siswa. Pendekatan inkuiri merupakan pendekatan mengajar yang

berusaha meletakkan dasar dan mengembangkan cara berpikir ilmiah.

Pendekatan ini menempatkan siswa lebih banyak belajar sendiri,

mengembangkan kreativitas dalam pemecahan masalah.3

Tujuan penelitian ini adalah ingin melihat apakah ada pengaruh

pembelajaran kooperatif tipe NHTdengan pendekatan inkuiri untuk

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Sehingga

dalam penelitian ini akan ada kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran

konvensional sebagai pembanding dengan kelas yang menggunakan

pembelajaran kooperatif tipe NHTdengan pendekatan inkuiri.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka peneliti tertarik akan

mencoba melakukan penelitian dengan judul Pengaruh

2Ratnapradnyani, dkk, Jurnal Program
Pascasarjana,UniversitasPendidikanGanesha:Singaraja.

3Risnawati. Op.cit. h. 34
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PenerapanPembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together

(NHT)dengan Pendekatan Inkuiri terhadap Kemampuan Pemecahan

Masalah Matematika Siswa SMP Muhammadiyah Kuok.

B. Definisi Istilah

Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan untuk

menghindari kesalahan dalam memahami judul, maka peneliti merasa perlu

menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Model Pembelajaran Kooperatif

Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan

cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara

kolaboratifyang anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang dengan

struktur kelompok yang bersifat heterogen.4

2. Numbered Head Together (NHT)

Numbered Head Togetheratau penomoran berpikir bersama adalah

pembelajaran yang memberikesempatan kepada siswa untuk saling

membagikan ide-idedan pertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain

itu, strategiinibisa mendorong siswa untuk meningkatkan semangat

kerjasama mereka.5

3. Pendekatan Inkuiri

Pendekatan inkuiri adalah pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa

4Rusman, Model-Model Pembelajaran, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, h. 201
5Isjoni, Cooperative Learning :Mengembangkan Kemampuan Belajar

Kelompok,Bandung:Alfabeta,2011, h. 78
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untuk belajar melalui keterlibatan aktif mereka dengan konsep-konsep dan

prinsip-prinsip dan guru mendorong siswa untuk memiliki pengalaman dan

melakukan percobaan yang memungkinkan siswa menemukan prinsip-

prinsip untuk diri mereka sendiri.6

4. Kemampuan Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah adalah kompetensi strategik yang ditunjukkan siswa

dalam memahami, memilih pendekatan dan model pemecahan, dan

menyelesaikan model untuk menyelesaikan masalah.7 Kemampuan

pemecahan masalah merupakan kegiatan yang dilakukan siswa untuk

menyelesaikan atau memecahkan masalah yang ada sesuai dengan

pengetahuan yang dimiliki sebelumnya dan dengan menggunakan cara-

cara pemecahan masalah yang diketahuinya.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkanuraian yang ditemukan pada latarbelakang masalah,

maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

a. Siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal yang bersifat

pengembangan dan analisis.

b. Siswa belum mampu membuat perencanaan, memilih pendekatan, dan

metode untuk penyelesaian pemecahan masalah yang tepat.

6Kunandar,Op.cit. h. 274
7BadanStandarNasionalPendidikan (BSNP), Model PenilaianKelas, Jakarta:

Depdiknas, 2006, h. 59
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c. Siswa tidak bias membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu

masalah.

d. Pendekatan dan strategi yang digunakan guru belum berpengaruh

terhadap kemampuan pemecahan masalah matematikasiswa.

2. Batasan Masalah

Melihat banyaknya masalah yang ditemukan peneliti dalam

penelitian ini, maka ada baiknya peneliti membatasi permasalahan dengan

memfokuskan penelitian terhadap kemampuan pemecahan masalah

matematika siswa. Hal ini dikarenakan pada identifikasi masalah yang telah

dipaparkan sebelumnya, kemampuan pemecahan masalah matematika

siswa lebih cenderung menjadi masalah. Dengan demikian, batasan

masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMP Muhammadiyah

Kuok Kecamatan kuok Kabupaten Kampar yang belajar menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT)

dengan pendekatan inkuiri dengan yang menggunakan pembelajaran

konvensional.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah di atas,

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat

perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMP

Muhammadiyah Kuok yang belajar menggunakan pembelajaran kooperatif
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tipe Numbered Head Together (NHT) dengan pendekatan inkuiri dan siswa

yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan pada latar belakang

masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau

tidaknya perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa

SMP Muhammadiyah Kuok yang belajar menggunakan pembelajaran

kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dengan pendekatan inkuiri

dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi siswa, adalah siswa senang dan tertarik terhadap pelajaran

matematika karena siswa dilibatkan secara aktif dalam

pembelajarandansiswa yang mengalami kesulitan dalam pelajaran

matematika akan lebih cepat paham.

b. Bagi guru,  dapat memilih  model  pembelajaran  yang  efektif sebagai

motivasi untuk meningkatkan keterampilan memilih strategi

pembelajaran yang bervariasi dan dapat memperbaiki system

pembelajaran sehingga memberikan layanan yang terbaik bagi siswa.

c. Bagi kepala sekolah, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka

perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan pendidikan di sekolah.

d. Bagi peneliti sebagai sumbangan pada dunia pendidikan dan sebagai
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Salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN SUSKA

RIAU.

e. Bagi peneliti lain, sebagai bahan masukan untuk dijadikan penelitian

yang relevan.


