
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan 

sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Pendidikan senantiasa berkenaan 

dengan manusia, dalam pengertian sebagai upaya sadar untuk membina dan 

mengembangkan kemampuan dasar manusia seoptimal mungkin sesuai dengan 

kapasitasnya. 

 Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang sangat penting dalam 

kehidupan sehari-hari, oleh karena itu menjadi salah satu mata pelajaran wajib 

ditempuh dalam jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan 

tinggi. Matematika yang diajarkan di sekolah berfungsi sebagai salah satu dasar 

bagi siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan yang dimiliki untuk 

membentuk pribadi siswa yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi.  

 Salah satu materi mata pelajaran matematika yang diajarkan pada jenjang 

SMP adalah relasi dan fungsi. Adapun kompetensi dasar yang harus dikuasai 

siswa pada materi relasi dan fungsi di kelas VIII  meliputi: (1) mendeskripsikan 

dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi 

(kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan) (KD 3.3);  (2) menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai 

representasi (KD 4.3). (Kemendikbud, 2017: 72) 

 Kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa pada materi relasi dan fungsi 

dapat dilihat betapa pentingnya materi tersebut bagi siswa untuk dikuasai 



 

 
 

mengingat materi tersebut merupakan dasar untuk materi berikutnya. Namun fakta 

disekolah menunjukan masih ada siswa yang belum menguasai kompetensi dasar 

tersebut. Menurut guru matematika yang bersangkutan hal ini terjadi karena 

selama proses pembelajaran berlangsung aktivitas siswa cenderung diam, pasif, 

ketika mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran siswa tidak bertanya 

maupun menyampaikan pendapat pada guru.  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru matematika kelas 

VIII SMP Negeri 3 Palangka Raya, pada pembelajaran matematika khususnya 

pada materi relasi dan fungsi siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

soal relasi dan fungsi. Hal ini dapat dilihat dari hasil ulangan siswa pada materi 

relasi dan fungsi pada tahun ajaran 2018/2019 yang menunjukan siswa yang 

memperoleh skor diatas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk materi relasi 

dan fungsi kurang dari 50% dimana KKM untuk pelajaran matematika di SMP 

Negeri 3 Palangka Raya pada tahun ajaran 2018/2019 adalah 75. Dalam proses 

pembelajaran guru pernah menerapkan model pembelajaran kooperatif. 

 Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 02 Agustus 2019 

dikelas VIII-2 saat proses pembelajaran, guru memberi salam, memberi waktu 15 

menit untuk siswa membaca buku untuk kegiatan literasi, mengecek kehadiran 

siswa, memberikan apersepsi dan memotivasi siswa, menyampaikan tujuan 

pembelajaran, guru memeriksa tugas siswa yang diberikan pada pertemuan 

sebelumnya, dan dilanjutkan dengan penjelasan guru mengenai materi deret 

aritmetika, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

materi yang dijelaskan, siswa tidak menjawab maka guru yang bertanya pada 

siswa untuk mengecek pemahaman siswa mengenai penjelasan materi, guru 



 

 
 

memberikan latihan soal dan siswa diminta mendiskusikannya dengan teman 

sebangku, guru berkeliling untuk memeriksa jawaban siswa, setelah guru 

memeriksa jawaban siswa guru meluruskan jawaban siswa, dan guru 

mengingatkan siswa untuk rajin belajar lalu guru mengakhiri pelajaran dengan 

mengucapkan salam. Dari kegiatan tersebut terlihat bahwa kurang aktifnya siswa 

selama proses pembelajaran, siswa bertanya atau menjawab ketika diminta 

langsung oleh guru. 

 Peranan aktif siswa sangat diperlukan dalam proses pembelajaran 

matematika karena dengan demikian maka proses pembelajaran yang siswa alami 

akan lebih bemakna dan memberi kesan yang kuat, sehingga materi pelajaran 

yang diajarkan akan lebih mudah diingat dan dipahami serta proses pembelajaran 

dapat berlangsung dengan baik. Slameto (2013: 92) menyatakan bahwa untuk 

menghasilkan belajar yang efektif diperlukan cara mengajar yang efektif. Diantara 

syarat-syarat yang diperlukan agar terciptanya mengajar yang efektif adalah siswa 

yang belajar secara aktif.  

 Salah satu model pembelajaran yang memberikan peluang terjadi proses 

aktif siswa, mengkontruksi atau membangun sendiri pengetahuannya, 

pemanfaatan sumber belajar secara beragam, dan memberi peluang siswa 

bekerjasama adalah pembelajaran kooperatif.  

 Berdasarkan observasi yang dilakukan yaitu kurangnya peran aktif siswa 

selama proses pembelajaran, sehingga peneliti menawarkan alternatif model 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk menunjang peranan aktif siswa selama 

proses pembelajaran. Salah satu pembelajaran yang dapat digunakan guru untuk 



 

 
 

mengaktifkan siswa adalah pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT). 

 Salah satu keunggulan dari NHT adalah setiap siswa mendapat 

kesempatan berekspresi dan mengeluarkan pendapat, dengan adanya penomoran 

pada NHT lebih membuat kesiapan siswa dalam proses pembelajaran menjadi 

baik, karena pada saat presentasi kelompok siswa tidak tahu siapa yang mendapat 

kesempatan untuk menyajikan materi di depan kelas. 

 Pemilihan pembelajaran kooperatif tipe NHT pada materi relasi dan 

fungsi, diharapkan siswa akan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, 

seperti percaya diri untuk bertanya baik pada teman maupun guru dan 

memberikan tanggapan pada kelompok kecil maupun diskusi kelas. Selain 

melibatkan keaktifan siswa, model pembelajaran kooperatif tipe NHT dipilih 

dibandingkan pembelajaran kooperatif tipe lainnya adalah adanya pemberian 

nomor pada anggota kelompok, karena menurut peneliti model ini lebih mengecek 

kesiapan siswa karena setiap siswa dituntut untuk bertanggung jawab atas 

jawaban kelompoknya. 

 Berdasarkan pemikiran tersebut, maka perlu dilakukan suatu penelitian 

yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

Pada Materi Relasi dan Fungsi di Kelas VIII SMP Negeri 3 Palangka Raya”. 

 

 

 

 

 



 

 
 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Masih rendahnya hasil belajar matematika pada materi relasi dan fungsi yang 

ditunjukan dari data tahun ajaran 2018/2019 yaitu kurang dari 50% siswa yang 

mencapai standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

2. Siswa kurang aktif selama proses pembelajaran matematika.  

 

C. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran kooperatif tipe 

NHT pada materi relasi dan fungsi  tahun ajaran 2019/2020 dikelas VIII SMP 

Negeri 3 Palangka Raya? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa setelah penerapan pembelajaran kooperatif tipe 

NHT pada materi relasi dan fungsi  tahun ajaran 2019/2020 dikelas VIII SMP 

Negeri 3 Palangka Raya? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran 

kooperatif tipe NHT  pada materi relasi dan fungsi  tahun ajaran 2019/2020 

dikelas VIII SMP Negeri 3 Palangka Raya. 



 

 
 

2. Mendeskripsikan hasil belajar siswa setelah penerapan pembelajaran kooperatif 

tipe NHT pada materi relasi dan fungsi  tahun ajaran 2019/2020 dikelas VIII 

SMP Negeri 3 Palangka Raya. 

 

E. Pembatasan Masalah 

 Agar masalah yang diteliti tidak meluas, maka perlu dilakukan pembatasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Aktivitas yang diamati adalah aktivitas guru dan siswa. 

3. Hasil belajar siswa yang diukur dalam penelitian ini hanya ranah kognitif  

4. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII-2 SMP Negeri 3 Palangka Raya  

semester ganjil tahun ajaran 2019/2020. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Siswa dapat mengerti  materi relasi dan fungsi dan dapat menyelesaikan soal 

yang berkaitan dengan relasi dan fungsi, dan dengan pembelajaran NHT 

diharapkan siswa aktif selama proses pembelajaran, percaya diri, kesiapan diri 

dalam menerima pelajaran maupun ketika menyelesaikan masalah, dan tidak 

bergantung dengan teman sebaya yang berkemampuan tinggi. 

2. Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi guru dalam memilih model 

pembelajaran yang diterapkan di kelas. 

3. Sebagai  acuan bagi peneliti selanjutnya khusus mengenai masalah yang 

berkaitan dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

  


