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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan sarana utama di dalam membentuk dan

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berpotensi.

Mengingat peran pendidikan tersebut maka sudah seyogyanya aspek ini

menjadi perhatian pemerintah dalam rangka meningkatkan sumber daya

masyarakat Indonesia yang berkualitas. Matematika sebagai salah satu mata

pelajaran di sekolah dinilai cukup memegang peran penting dalam membentuk

menjadi berkualitas, karena matematika merupakan suatu sarana berpikir

untuk mengkaji sesuatu secara logis dan sistematis.

Salah satu hal yang harus diperhatikan pemerintah adalah peningkatan

prestasi belajar matematika siswa di sekolah. Selama ini banyak dijumpai

siswa yang tidak memperoleh prestasi belajar sesuai dengan yang diharapkan.

Prestasi belajar matematika tersebut disebabkan siswa kurang memperhatikan

atau tidak mengetahui faktor-faktor (baik faktor jasmaniah ataupun psikologis)

pada dirinya yang bermasalah, sehingga kegiatan belajarnya terganggu atau

memiliki hambatan. Salah satu faktor psikologis yang mempengaruhi prestasi

belajar adalah faktor kesiapan. Kesiapan disini meliputi kesiapan fisik,

kesiapan mental, maupun perlengkapan belajar. Kesiapan fisik berarti kondisi

fisiknya dalam keadaan sehat. Kesiapan mental, misalnya siswa selalu siap

jika hendak menerima pelajaran di kelas. Sedangkan untuk perlengkapan atau
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sarana belajar, siswa selalu mempersiapkan dengan baik perlengkapan belajar

yang dibutuhkan dalam belajar.

Pandangan tentang kesiapan belajar menurut Thorndike (dalam

Slameto, 2003 : 114) bahwa “ kesiapan belajar merupakan prasyarat untuk

belajar berikutnya “. Dengan demikian, kesiapan ini perlu diperhatikan, karena

jika semua siswa belajar dan pada dirinya sudah ada kesiapan maka prestasi

belajarnya akan lebih baik. Dalam hal ini tidak terlepas dari suatu peranan

guru, dimana guru merencanakan dan mempersiapkan pengajaran agar

pengajarannya dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Berdasarkan hasil observasi di SMP Gunungjati 1 Purwokerto bahwa

prestasi belajar matematika kelas VIII belum memuaskan. Hal ini dapat

ditunjukkan dengan nilai rata-rata siswa pada Ujian Akhir Semester sebagai

berikut :

Tabel 1. Nilai Rata-rata  Ujian Akhir Semester Kelas VIII Th 2008/2009

Kelas Nilai rata-rata
VIII A 53,98
VIII B 52,14
VIII C 55,34
VIII D 54,77
VIII E 56,71
VIII F 54,11

Terlihat bahwa kelas VIII B untuk nilai rata-rata Ujian Akhir Semester

paling rendah yaitu sebesar 52,14 yang masih di bawah Kriteria Ketuntasan

Minimum yaitu 60.

Dari hasil observasi juga diketahui bahwa masih banyak masalah yang

dihadapi dalam proses belajar matematika pada kelas VIII B SMP Gunungjati
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1 Purwokerto yang berdampak pada proses pembelajaran yang tidak efektif,

yaitu : 1) Siswa kurang terlibat dalam pembelajaran, hal ini dapat dilihat

masih banyak siswa yang pasif, tidak berani bertanya dan mengemukakan

pendapatnya, 2) Kesiapan belajar siswa masih kurang, hal ini terlihat dari

kondisi siswa yang lekas lelah, mudah mengantuk dan tidak kosentrasi

terhadap pelajaran, 3) Sebagian siswa masih ada yang tidak mempersiapkan

perlengkapan belajar, 4) Siswa kurang memperhatikan penjelasan materi yang

diberikan guru, hal ini terlihat siswa yang masih ramai atau mengobrol dengan

teman sebangku, 5) Sebagian siswa masih ada yang tidak mengerjakan latihan

soal yang diberikan oleh guru, siswa lebih suka menunggu jawaban dari guru

atau melihat jawaban temannya tanpa berusaha untuk mengerjakannya karena

siswa belum memahami atau menguasai materi yang dipelajari, 6) Sebagian

siswa ada yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah.

Menurut Ibrahim dkk (2000 : 28) pembelajaran kooperatif tipe NHT

merupakan suatu pendekatan mengajar untuk melibatkan lebih banyak siswa

dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek

pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. Model pembelajaran ini

lebih menekankan siswa belajar lebih aktif, mempelajari materi tidak cukup

hanya mengetahui dan menghafal konsep-konsep matematika tetapi juga

dibutuhkan suatu pemahaman serta kemampuan menyelesaikan persoalan

matematika dengan baik dan benar. Melalui pembelajaran ini siswa dapat

mengemukakan pemikirannya, saling bertukar pendapat, saling bekerja sama

jika ada teman dalam kelompoknya yang mengalami kesulitan. Hal ini dapat
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meningkatkan motivasi siswa untuk mengkaji dan menguasai materi pelajaran.

Dengan demikian siswa mempunyai kesiapan mengenal dan berpikir untuk

memecahkan suatu persoalan dengan mengambil manfaat dari

pengalamannya.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka perlu diterapkan suatu model

pembelajaran kooperatif tipe NHT. Dengan pembelajaran ini diharapkan dapat

meningkatkan kesiapan belajar dan prestasi belajar siswa kelas VIII B SMP

Gunungjati 1 Purwokerto .

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini

permasalahan yang dikemukakan adalah “ Apakah dengan menggunakan

pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) dapat

meningkatkan kesiapan belajar dan prestasi belajar matematika siswa kelas

VIII B SMP Gunungjati 1 Purwokerto.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesiapan dan prestasi

belajar matematika siswa dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe

NHT (Numbered Heads Together) kelas VIII B SMP Gunungjati 1

Purwokerto.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Siswa

a. Meningkatkan kesiapan belajar siswa dalam belajar matematika
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b. Meningkatkan prestasi belajar siswa dalam belajar matematika

2. Bagi Guru

Memberikan bahan masukan, pengetahuan dan sebagai alternatif

pengajaran dalam meningkatkan kesiapan belajar dan prestasi belajar

dengan pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together).

3. Bagi Sekolah

Memberikan informasi kepada kepala sekolah tentang

pembelajaran yang dapat mengembangkan pembelajaran matematika dan

meningkatkan prestasi belajar siswa.
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