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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa

memiliki kemampuan pemahaman konsep dalam memecahkan permasalahan.

Pemahaman konsep matematika merupakan salah satu tujuan yang mendasar

dalam proses pembelajaran dan salah satu tujuan dari materi yang

disampaikan oleh guru.

Secara detail, dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 dijelaskan

bahwa tujuan pembelajaran matematika di sekolah agar siswa memiliki

kemampuan sebagai berikut:1

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan kaitan antar 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.

Selain itu, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) juga

menyatakan bahwa kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan

dalam pembelajaran matematika mencakup pemahaman konsep, prosedur,

1Permendiknas 2006 tentang SI dan SKL. Jakarta: Sinar Grafika. 2006, hlm. 75.
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penalaran dan komunikasi, pemecahan masalah dan menghargai kegunaan

matematika. Akan tetapi aspek yang dinilai pada jenjang pendidikan Sekolah

Menengah Pertama hanya mencakup tiga aspek, yaitu pemahaman konsep,

penalaran dan komunikasi, dan pemecahan masalah.2 Pemahaman konsep

merupakan hal yang sangat penting sebagai dasar proses pembelajaran tingkat

selanjutnya. Siswa yang telah memahami konsep dengan baik dalam proses

belajar mengajar tentu memiliki prestasi belajar yang tinggi karena lebih

mudah mengikuti pembelajaran.

Kemampuan pemahaman konsep merupakan salah satu aspek dalam

pencapaian hasil belajar. Namun dewasa ini, pada proses pembelajaran masih

banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep

matematika. Hal ini terlihat dari hasil belajar siswa terutama pada

kemampuan pemahaman konsep yang masih tergolong rendah.

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada tanggal 12 Mei 2013 dengan

guru bidang studi matematika kelas VII SMPN 1 Inuman Kabupaten Kuantan

Singingi yaitu Bapak Joko Iswahyudi S.Pd, dapat diketahui bahwa dalam

proses pembelajaran yang dilakukan guru selama ini masih didominasi oleh

metode pembelajaran yang bersifat konvensional yaitu ceramah dan tanya

jawab. Guru juga belum menggunakan media pembelajaran sebagai alat bantu

dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, siswa tidak terlalu termotivasi

dalam mengikuti pembelajaran karena tidak ada hal-hal baru yang mereka

temukan.

2Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Model Penilaian Kelas. Depdiknas: Jakarta.
2006, hlm. 59.
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Siswa sering melakukan kegiatan berkelompok untuk menyelesaikan

tugas. Namun kegiatan kelompok tersebut hanya didominasi oleh siswa yang

pandai, sedangkan siswa yang kemampuannya rendah tidak berperan dalam

mengerjakan tugas kelompok. Guru telah berusaha manjelaskan materi

semaksimal mungkin agar siswa dapat memahami pembelajaran dengan baik.

Namun, pembelajaran yang berlangsung tetap kurang efektif karena ada

sebagian siswa yang memperoleh hasil belajar di bawah KKM (Kriteria

Ketuntasan Minimal), yang menggambarkan pemahaman konsep matematika

siswa masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala sebagai

berikut:

1. Masih ada siswa yang belum paham dengan persoalan yang ada pada soal,

seperti tidak bisa menemukan apa yang diketahui dan yang ditanya dalam

soal.

2. Jika diberikan soal yang berbeda dari contoh, maka banyak siswa yang

malas mengerjakannya, karena sebagian besar dari mereka tidak paham

dengan penyelesaian soal yang diberikan, sehingga hanya beberapa siswa

saja yang mengerjakannya, dan sebagian yang lain hanya menyalin

jawaban dari temannya.

3. Sebagian besar siswa kesulitan memilih prosedur atau operasi yang tepat

dalam menyelesaikan soal, seperti memilih rumus yang digunakan dalam

penyelesaian sebuah soal.

4. Bila guru menanyakan kembali tentang konsep materi pembelajaran

matematika sebelumnya, sebagian siswa tidak dapat menjawab.
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Berdasarkan gejala-gejala tersebut, maka perlu dilakukan perbaikan

dan pembaharuan dalam pembelajaran. Seiring dengan tuntutan kurikulum

yang berlaku saat ini, guru-guru dipacu untuk memiliki kemampuan

mengembangkan profesionalisme melalui daya kreasinya dalam menciptakan

pembelajaran yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Salah satu

kemampuan yang harus dimiliki guru adalah merancang suatu strategi,

metode, atau model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan kompetensi

yang akan dicapai.

Rasulullah saw. ketika pertama kali menerima wahyu, beliau telah

diajarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril mengenai strategi dan metode

pembelajaran, yang salah satunya dengan menggunakan alat atau media

belajar. Hal ini bisa kita perhatikan dalam pernyataan QS Al-Alaq ayat 1-5:3

)3)اقرأ وربك األكرم(2)خلق اإلنسان من علق(1اقرأ باسم ربك الذي خلق(

) 5)علم اإلنسان ما لم یعلم(4الذي علم بالقلم(

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia

telah menciptakan manusia dari segumpal darah.  Bacalah, dan Tuhanmulah

Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam.

Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”

Ayat ini mengisyaratkan bahwa untuk mendapatkan kecakapan

membaca dan wawasan yang baru, maka perlu adanya strategi atau metode

khusus, yaitu proses pembacaan harus dilakukan secara berulang-ulang.

Selanjutnya diperoleh isyarat pula bahwa untuk memperoleh hasil

3 Departemen Agama, Kitab Suci Alqur’an dan Terjemahannya . 2010, QS Al-Alaq (1-5).



5

belajar/ilmu dapat ditempuh melalui dua cara, cara pertama yakni

pembelajaran dengan menggunakan alat atau media, dan cara kedua yakni

proses pembelajaran dengan tanpa menggunakan alat. Walaupun berbeda,

namun ke dua cara itu sama-sama bersumber dari Allah.4

Salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan Kurikulum

2013 adalah model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif

merupakan model pembelajaran yang mendorong siswa aktif mengkonstruksi

pengetahuannya sendiri. Siswa belajar dalam kelompok kecil yang

kemampuannya heterogen. Selama kerja kelompok, tugas anggota kelompok

adalah mencapai ketuntasan materi dan saling membantu teman sekelompok

mencapai ketuntasan.

Beberapa model pembelajaran kooperatif, diantaranya adalah tipe

Numbered Head Together (NHT). NHT merupakan model pembelajaran

kooperatif yang dikembangkan oleh Spencer Kagan, dimana model

pembelajaran ini memberikan kesempatan siswa untuk saling membagikan

ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang tepat. Model pembelajaran

kooperatif tipe NHT adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan lebih

banyak siswa dalam menelaah materi yang mencakup dalam suatu pelajaran

dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut, sehingga

dapat meningkatkan penguasaan akademik dan kemampuan pemahaman

konsep belajar siswa.

4 http://www. abrubaidah.com/benang tipis, AntaraKemudahan-dan-bermudah-mudahan-
dalam-mengambil-syari’at-islam-html. Diakses tanggal 27 Agustus 2014.
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Pembelajaran kooperatif tipe NHT ini dapat meningkatan pemahaman

siswa dalam mempelajari materi pelajaran. Seperti yang dikemukakan oleh

Hill dalam Tryana, bahwa NHT dapat meningkatkan prestasi belajar siswa,

mampu memperdalam pamahaman siswa dalam pembelajaran,

menyenangkan siswa dalam belajar, mengembangkan sikap positif siswa,

mengembangkan sikap kepemimpinan siswa, mengembangkan rasa ingin

tahu, meningkatkan rasa percaya diri, mengembangkan rasa saling memiliki,

serta mengembangkan keterampilan untuk masa depan.5 Daryanto dan

Rahardjo juga berpendapat bahwa pada umumnya NHT digunakan untuk

melibatkan siswa pada saat penguatan pemahaman pembelajaran atau

mengecek pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. 6

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa

pembelajaran kooperatif tipe NHT ini dapat meningkatkan pemahaman siswa

dalam pembelajaran. Pembelajaran dengan melibatkan seluruh siswa untuk

ikut serta berperan aktif dan memiliki tanggung jawab masing-masing dalam

proses pembelajaran ini, akan dapat menciptakan hasil yang memuaskan.

Pembelajaran memiliki berbagai komponen yang berperan dan

berinteraksi dengan komponen lain dalam mencapai tujuan pembelajaran

yang telah ditetapkan. Salah satu komponen yang penting dalam sistem

pembelajaran adalah keberadaan bahan ajar bagi siswa. Dalam meningkatkan

kompetensinya, guru memerlukan bantuan berbagai bahan ajar, baik yang

5 http://www.tuanguru.com/2011/12/pembelajaran-kooperatif-tipe-nht. Diakses tanggal 10
April 2014.

6 Daryanto & Ragardjo, M. Tipe Pembelajaran Inovatif.  Malang:Gava Media. 2012. Hlm
102.
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berupa handout, buku ajar, modul, LKS, dan lain-lain yang dapat membantu

siswa untuk menambah wawasan dan pemahaman mereka terhadap

pembelajaran.

Pandangan al-Qur’an terhadap media dan alat pembelajaran, antara

lain dapat dilihat dalam kandungan surat al-Maidah ayat 31:7

ُ ُغَرابًا یَْبَحُث فِي اْألَْرِض لِیُِریَھُ َكْیَف یَُواِري َسْوَءةَ أَِخیِھ قَاَل  فَبََعَث هللاَّ

اِب فَأَُواِرَي َسْوَءةَ أَِخي یَا َوْیلَتَا أََعَجْزُت أَْن أَُكوَن ِمْثَل ھََذا اْلُغرَ 

)المائدة31فَأَْصبََح ِمَن النَّاِدِمیَن (

“Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di

bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana dia seharusnya

menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil: "Aduhai celaka aku,

mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat

menguburkan mayat saudaraku ini?" Karena itu jadilah dia seorang di

antara orang-orang yang menyesal.”

Pada ayat tersebut, dapat dipahami bahwa sejak masa Nabi Adam as

proses pembelajaran sudah menggunakan media belajar yang telah sampai

pada tahap praeksplorasi fenomena alam, dengan pengetahuan mengenali

sifat, karakteristik dan perilaku alam.

Berkaitan dengan hal itu, maka sudah waktunya guru memiliki

kemampuan tambahan selain mengajar, yaitu mengembangkan dan menyusun

bahan ajar sendiri, terutama bahan ajar yang berbentuk cetak. Dengan

7 QS Al-Maidah (31).
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menyusun bahan ajar sendiri, siswa lebih dapat memahami pembelajaran

dengan baik. Untuk mempermudah siswa dan guru dalam melaksanakan

pembelajaran dengan NHT, maka guru harus memilih bahan ajar yang sesuai

dengan materi pembelajaran. Dalam hal ini bahan ajar yang yang

dikembangkan guru adalah handout.

Handout merupakan bahan ajar yang disiapkan oleh guru untuk

memperkaya pengetahuan siswa. Dengan adanya handout dapat membantu

siswa dalam mengikuti pembelajaran secara lebih terarah dan terfokus, karena

handout juga sejenis kisi-kisi materi ajar yang akan disampaikan guru.

Melalui handout, keingintahuan (curiosity) siswa terhadap ilmu pengetahuan

meningkat, siswa dapat termotivasi untuk belajar sehingga mereka selalu

terdorong untuk belajar dan terus belajar.8

Alasan pemilihan bahan ajar berupa handout adalah untuk membantu

siswa supaya lebih mudah memahami materi secara utuh. Penggunaan

handout akan mengurangi verbalitas materi yang disampaikan dan mampu

meningkatkan peran aktif siswa dalam pembelajaran, yang akhirnya

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Handout yang sudah

dikembangkan berisi materi yang diberikan kepada siswa sehingga

diharapkan siswa akan lebih mudah mempelajari dan memahami materi.

Selain itu waktu yang digunakan akan lebih efektif dan tidak terbuang hanya

8 Andi Prastowo. Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif. Yogyakarta: DIVA Press.
2011, hlm. 91
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untuk mencatat materi pelajaran, dan juga dapat digunakan sebagai pegangan

jika lupa akan materi yang telah dipelajari disekolah.9

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian

ekperimen yang berjudul: Pengaruh Penerapan Pembelajaran Kooperatif

Tipe Numbered Heads Together (NHT) dengan Menggunakan Handout

terhadap Pemahaman Konsep Belajar Matematika Siswa Kelas VII

SMPN 1 Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

B. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman judul ini, maka

penulis akan menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) yaitu

merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk

mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur

kelas tradisional.10

2. Handout adalah bahan ajar yang disiapkan oleh seorang guru untuk

memperkaya pengetahuan siswa. Handout juga termasuk pada media ajar

cetak (printed) yang berisi ikhtisar atau bagan bahan pelajaran.11

3. Pemahaman konsep matematika adalah kemampuan untuk menjelaskan

dan memahami suatu situasi atau tindakan dalam matematika.12

9 Anderson, Ronald H. Pemilihan dan pengembangan media untuk pembelajaran. Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada. 1994, hlm. 45

10 Agus Suprijono. Cooperative Learning. Teori dan Aplikasi Paikem. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar. 2009, hlm. 94.

11 Ad. Rooijakkers. Mengajar dengan Sukses. Jakarta: Gramedia. 1989, hlm. 47.
12 Herman Hudojo. Strategi Belajar Mengajar Matematika. Malang: IKIP Malang. 1990,

hlm. 54.
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C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut :

a. Tingkat pemahaman konsep siswa terhadap pelajaran matematika

masih rendah.

b. Penerapan strategi dan model pembelajaran oleh guru belum

maksimal, sehingga belum dapat meningkatkan pemahaman konsep

matematika siswa.

c. Rendahnya motivasi belajar matematika siswa.

d. Kurangnya sumber belajar atau penggunaan alat peraga.

e. Rendahnya hasil belajar matematika siswa.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka permasalahan dalam

penelitian ini dibatasi pada perbedaan penerapan pembelajaran Kooperatif

tipe Numbered Heads Together (NHT) dengan menggunakan Handout dan

pembelajaran konvensional terhadap pemahaman konsep belajar

matematika siswa kelas VII SMPN 1 Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

pada materi bangun datar.

3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah ada

perbedaan penerapan pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Heads

Together (NHT) dengan menggunakan Handout dan pembelajaran
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konvensional terhadap pemahaman konsep belajar matematika siswa kelas

VII SMPN 1 Inuman Kabupaten Kuantan Singingi?.”

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya

perbedaan penerapan pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Heads

Together (NHT) dengan menggunakan Handout dan pembelajaran

konvensional terhadap pemahaman konsep belajar matematika siswa kelas

VII SMPN 1 Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam  penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Bagi Sekolah, sebagai bahan pertimbangan atau masukan untuk

menentukan strategi pembelajaran yang baik dalam meningkatkan

proses pembelajaran dan pemahaman konsep belajar.

b. Bagi Guru, dapat dijadikan sebagai salah satu strategi dalam mengajar

untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pemahaman konsep

belajar matematika siswa.

c. Bagi Siswa, dapat meningkatkan pemahaman konsep belajar

matematika siswa serta memupuk dan menumbuhkembangkan kerja

sama yang baik dalam kelompok, sehingga mencapai hasil belajar yang

baik.
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d. Bagi Peneliti, dapat dijadikan sebagai masukan dan menambah

wawasan serta dapat juga dijadikan bahan kajian penelitian lebih lanjut

dalam cakupan yang lebih luas.


