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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk keberhasilan dalam proses belajar mengajar ditandai

dengan meningkatnya hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar dapat

terwujud apabila strategi-strategi belajar yang digunakan mampu menimbulkan

daya minat siswa untuk belajar untuk mengetahui, mengerti dan dapat

memecahkan suatu masalah. Hal ini karena siswa masih banyak mengalami

kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal matematika, sehingga banyak siswa

yang memperoleh hasil belajarnya dibawah rata-rata dan menyebabkan hasil

belajar belum mencapai KKM yang telah ditentukan.

Hasil belajar dapat tercapai apabila guru dalam menyampaikan pelajaran

melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran dan model

pembelajaran guru tidak monoton. Sebagaimana yang dikatakan Goldin bahwa

pembelajaran matematika harus lebih dibangun oleh siswa daripada ditanamkan

oleh guru.1 Hasil belajar dapat tercapai apabila guru dalam menyampaikan

pelajaran tidak menjadikan siswa hanya sebagai obyek belajar, tetapi siswa

dijadikan sebagai subyek, sehingga siswa bisa terlibat langgsung dalam proses

pembelajaran.

1Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, Pekanbaru:Suska Press, 2008, hlm.2
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Matematika sebagai salah satu ilmu dasar mempunyai peranan penting

dalam kehidupan sehari-hari, berperan dalam mengembangkan kemampuan

berpikir manusia. Matematika merupakan salah satu bidang ilmu dalam

pengembangan sains dan teknologi yang mampu untuk menggiring kita berpikir

sistematis, logis dan kritis, kreatif dan kemampuan untuk dapat bekerja sama

secara efektif.

Menurut Suherman dan Winaputra, “Matematika sebagai ratu atau

ibunya ilmu dimaksudkan bahwa matematika adalah sebagai sumber dari ilmu

yang lain. Dengan perkataan lain, banyak ilmu-ilmu yang penemuan dan

pengembangannya bergantung dari matematika.2

Berdasarkan informasi dari salah seorang guru matematika SMP IT Al

Ulum Pekanbaru yang bernama Isnandi,S.Si, penulis memperoleh informasi

bahwa guru telah melakukan beberapa cara pembelajaran salah satunya adalah

tutor sebaya. Dimana metode ini dilakukan untuk melihat keaktifan dan

pemahaman siswa dalam pembelajaran. Tetapi metode yang dilakukan belum

berhasil. Hal ini  dapat dilihat dari tugas yang diberikan oleh guru, dimana hanya

sedikit siswa yang bisa mengerjakan soal dan mencapai batas KKM. Karena

penggunaan metode tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan, sehingga

2Erman Suherman,dkk, Strategi Pembelajaran Matematika Komtemporer,
Bandung:JICA Universitas Pendidikan Indonesia(UPI), 2001, hlm.28
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guru menggunakan metode ceramah dalam menyajikan materi serta memberikan

latihan-latihan berupa soal dan tanya jawab.

Rendahnya hasil belajar matematika siswa dalam belajar matematika

dapat dilihat dari beberapa gejala yaitu:

1. Jika diberikan pertanyaan tentang pokok pembicaraan yang baru saja

dijelaskan kebanyakan dari siswa kurang bisa memberikan jawaban.

2. Ada 60% siswa tidak mampu mengerjakan latihan yang diberikan oleh

guru sehingga berdampak negatif pada perolehan hasil belajar.

3. Nilai rata-rata tugas dan PR matematika siswa belum mencapai nilai

KKM yang telah ditetapkan yaitu 75.

4. Sebagian siswa hanya mampu menyelesaikan soal yang tidak jauh

berbeda dari contoh yang diberikan guru.

5. Ketika diberikan evaluasi, hanya sedikit siswa yang mencapai nilai

yang memenuhi ketuntasan belajar.

Dari uraian di atas, diperlukan upaya untuk meningkatkan hasil belajar

matematika siswa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memperbaiki

kemampuan tenaga pengajar, baik dalam kemampuan bidang ajar maupun

kemampuan bagaimana mengelola proses belajar mengajar. Sebagai seorang

guru profesional, guru tentunya tidak hanya terpaku pada satu strategi saja.



4

Menurut Anita Lie, guru bisa memilih dan juga memodifikasi sendiri

teknik-teknik agar lebih sesuai dengan situasi kelas mereka.3 Dengan adanya

pembaharuan yang dilakukan guru dalam pembelajaran, maka siswa akan

termotivasi dan terlibat aktif dalam belajar sehingga mereka bisa membangun

sendiri konsep untuk diri mereka yang akan mereka aplikasikan dalam belajar

matematika. Salah satu pembaharuan yang bisa dilakukan guru adalah dengan

mengkombinasikan teknik pembelajaran Numbered Heads Together dan Two

Stay Two Stray adalah salah satu pembelajaran kooperatif learning.

Teknik Numbered Heads Together (NHT) adalah Teknik pembelajaran

kelompok dimana guru menyajikan pelajaran kemudian siswa dikelompokkan

pada kelompok yang terdiri dari 4 orang dan masing- masing anggota kelompok

diberi nomor. Pembelajaran ini memberikankesempatan kepada siswa untuk

saling membagi ide- ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat.4

Selain itu teknik ini juga mendorong semangat kerja sama siswa dan

menempatkan rasa tanggung jawab. Tetapi masih ada kekurangan dari teknik ini

yaitu pada teknik ini siswa hanya berkerjasama dengan kelompok sendiri

sehingga pola pikir dan informasi yang diperoleh terbatas pada kelompok sendiri.

Jika terjadi kesalahan tidak dapat segera di selesaikan.

3Anita Lie, Cooperative Learning, Jakarta:PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010,
hlm.55

4Ibid, hlm.59
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Sedangkan pada teknik Two Stay Two Stray (TSTS), siswa sebagai

anggota kelompok memiliki tugas masing- masing. Two Stay artinya dua  tinggal

bertugas memberikan informasi dan menjelaskan hasil kerja kelompok mereka

kepada siswa yang datang dan menerima informasi dari tamu yang datang. Two

Stray artinya dua tamu bertugas mencari informasi dan sekaligus menukar

informasi kepada kelompok yang dikunjungi. Kemudian anggota yang bertamu

kembali ke kelompok yang semula dan melaporkan apa yang mereka peroleh dari

kelompok lain.

Untuk itu penggabungan kooperatif teknik NHT dan TSTS dapat

meningkatkan hasil belajar siswa. Dimana teknik belajar Two Stay Two Stray

(TSTS) dapat dikombinasikan dengan teknik Numbered Heads Together.5 Dalam

proses pembelajaran, teknik NHT digunakan dalam menyelesaikan tugas yang

diberikan guru dan untuk menimbulkan rasa tanggung jawab siswa, dan TSTS

digunakan untuk membandingkan jawaban serta berbagi informasi siswa lain.

Jadi perpaduan antara NHT  dan TSTS ini akan membuat siswa terlibat aktif

dalam proses pembelajaran, melatih dan meningkatkan kemampuan komunikasi

dengan orang lain, serta dapat berinteraksi dengan kelompok lain.

Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul

Pengaruh Penerapan Teknik Pembelajaran Kooperatif Numbered Heads

Together (NHT) dan Teknik Two Stay Two Stray (TSTS) Terhadap Hasil

Belajar Siswa SMP IT Al Ulum Pekanbaru.

5Miftahul Huda, Cooperative Learning, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm.140
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B. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman judul penelitian, maka

ada beberapa istilah yang ditegaskan dalam judul ini, yaitu:

1. Pembelajaran kooperatif teknik Numbered Heads Together adalah

tenik pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan kepada

siswa untuk saling sharing ide-ide dan mempertimbangkan jawaban

yang paling tepat.6

2. Pembelajaran kooperatif teknik Two Stay Two Stray adalah teknik

pembelajaran kooperatif yang memberi kesempatan kepada kelompok

untuk membagikan hasil dan informasi dengan kelompok lain.7

3. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku, perubahan kemampuan

berpikir siswa mengalami pengalaman belajar.8

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang ditemukan pada latar belakang masalah di

atas, muncul beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut.

a. Hasil belajar siswa masih tergolong rendah.

b. Masih rendannya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-

soal matematika yang diberikan guru.

6Ibid, hlm.138
7 Anita Lie, Op.Cit, hlm.61
8Aunurrahman, Belajar dan Pembelajara, Bandung:Alfa Beta, 2012,  hlm.38



7

c. Kurangnya keberanian siswa dalam mengungkapkan pendapat

dalam proses pembelajaran.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut,ditemukan masalah kurangnya

pemahaman konsep siswa terhadap materi pelajaran, kurangnya keberanian

siswa megungkapkan pendapat dan rendahnya hasil belajar siswa. Tetapi

peneliti membatasi masalah pada hasil belajar matematika siswa SMP IT Al

Ulum Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah pada

penelitian ini yaitu: Apakah terdapat pengaruh yang signifikan terhadap hasil

belajar matematika siswa mengunakan teknik Pembelajaran Kooperatif

Numbered Heads Together dan teknik Two Stay Two Stray dengan siswa

yang belajar mengunakan pembelajaran konvensional di SMP Al Ulum

Pekanbaru ?

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan, maka tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh terhadap

hasil belajar matematika siswa dengan teknik pembelajaran Kooperatif

Numbered Heads Together dan teknik Two Stay Two Stray SMP IT Al Ulum

Pekanbaru.
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2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi sekolah, sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan hasil

belajar siswa dalam pembelajaran matematika.

b. Bagi guru, teknik pembelajaran Kooperatif Numbered Heads Together

dan teknik Two Stay Two Stray diharapkan dapat dijadikan salah satu

alternatif untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa.

c. Bagi Siswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan semangat pada

siswa agar dapat memahami matematika sehingga matematika menjadi

lebih bermakna dan menyenangkan serta hasil belajar matematika siswa

meningkat.

d. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan menjadi landasan dalam rangka

menindaklanjuti penelitian ini dengan ruang lingkup yang lebih besar.


