
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keberhasilan program pendidikan melalui proses belajar mengajar di sekolah 

sebagai lembaga pendidikan formal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : 

siswa, kurikulum, tenaga kependidikan, biaya, sarana dan prasarana serta faktor 

lingkungan. Apabila faktor-faktor tersebut dapat terpenuhi sudah tentu akan 

memperlancar proses belajar-mengajar, yang akan menunjang pencapaian hasil 

belajar yang maksimal yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan. 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah, antara lain dengan perbaikan mutu belajar-mengajar. Belajar mengajar di 

sekolah merupakan serangkaian kegiatan yang secara sadar telah terencana. Dengan 

adanya perencanaan yang baik akan mendukung keberhasilan pengajaran. Usaha 

perencanaan pengajaran diupayakan agar peserta didik memiliki kemampuan 

maksimal dan meningkatkan motifasi, tantangan dan kepuasan sehingga mampu 

memenuhi harapan baik oleh guru sebagai pembawa materi maupun peserta didik 

sebagai penggarap ilmu pengetahuan. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah melalui 

proses pembelajaran di sekolah. Dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya 

pendidikan, guru merupakan sumber daya manusia yang harus dibina dan 

dikembangkan. Usaha meningkatkan kemampuan guru dalam belajar-mengajar, perlu 
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pemahaman ulang. Mengajar tidak sekedar mengkomunikasikan pengetahuan agar 

dapat belajar, tetapi mengajar juga berarti usaha menolong si pelajar agar mampu 

memahami konsep-konsep dan dapat menerapkan konsep yang dipahami.  

SMA Muhammadiyah Kendari adalah salah satu SMA swasta yang statusnya 

disejajarkan dengan SMA negeri dan diakui oleh pemerintah. Sejak tahun pelajaran 

2006/2007 SMA Muhammadiyah, seperti halnya SMA lainnya telah menerapkan 

Kurikulum Tingkat  Satuan Pendidikan (KTSP), namun menurut hasil wawancara 

dengan guru diketahui bahwa terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan KTSP. 

Salah satu kendala utama adalah kurangnya antusias siswa untuk belajar siswa lebih 

cenderung menerima apa saja yang disampaikan oleh guru, diam dan enggan dalam 

mengemukakan pertanyaan maupun pendapat. Hal ini dikarenakan oleh pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru cenderung menggunakan metode pembelajaran 

konvensional yakni ceramah, tanya jawab dan pemberian tugas. Padahal dalam 

kerangka pembelajaran matematika, siswa mesti dilibatkan secara mental, fisik dan 

sosial untuk membuktikan sendiri tentang kebenaran dari teori-teori dan hukum-

hukum matematika yang telah dipelajarinya melalui proses ilmiah. Jika hal ini tidak 

tercakup dalam proses pembelajaran dapat dipastikan penguasaan konsep matematika 

akan kurang dan akan menyebabkan rendahnya prestasi belajar siswa yang pada 

akhirnya akan mengakibatkan rendahnya mutu pendidikan.  

Berdasarkan informasi tersebut, dilakukan observasi di SMA Muhammadiyah 

Kendari pada tanggal 18 Desember 2006 dan diperoleh keterangan bahwa prestasi 

belajar matematika siswa kelas XIIA-1 di sekolah tersebut masih tergolong rendah. Hal 
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ini dapat dilihat dari nilai rata-rata ulangan harian siswa hanya mencapai 4,5. nilai 

rata-rata ini jika dibandingkan dengan ketuntasan belajar menurut kurikulum, yakni 

sebesar 6,5 atau 65 % dapat dikatakan bahwa nilai tersebut berada dibawah standar 

ketuntasan yang diharapkan. Dari hasil wawancara ini pula diperoleh informasi dari 

guru matematika bahwa pokok bahasan yang dianggap sulit untuk dipahami oleh 

siswa adalah pokok bahasan Limit Fungsi. Dalam hal ini siswa seringkali mengalami 

kesulitan dan kekeliruan dalam menyelesaikan soal-soal latihan. Misalnya:  
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. Dari gambaran jawaban, terlihat bahwa siswa tidak 

memiliki keterampilan untuk menyelesaikan soal. Guru dan peneliti menduga model 

pembelajaran yang digunakan selama ini belum efektif. Hal inilah yang menyebabkan 

rendahnya prestasi belajar matematika siswa khususnya siswa kelas XIIA-1 SMA 

Muhammadiyah Kendari pada pokok bahasan limit fungsi. 
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Atas dugaan di atas maka peneliti bersama-sama dengan guru sepakat untuk 

menawarkan suatu tindakan alternatif untuk mengatasi untuk mengatasi masalah yang 

ada berupa penerapan model pembelajaran lain yang lebih mengutamakan keaktifan 

siswa dan memberi kesempatan siswa untuk mengembangkan potensinya secara 

maksimal. Model pembelajaran yang dimaksud adalah model pemebelajaran 

kooperatif.  

Model pembelajaran kooperatif tumbuh dari suatu tradisi pendidikan yang 

menekankan berpikir dan latihan bertindak demokratis, pembelajaran aktif, perilaku 

kooperatif, dan menghormati perbedaan dalam masyarakat multibudaya. Dalam 

pelaksanaannya pembelajaran kooperatif dapat merubah peran guru dari peran 

terpusat pada guru ke peran pengelola aktivitas kelompok kecil. Sehingga dengan 

demikian peran guru yang selama ini monoton akan berkurang dan siswa akan 

semakin terlatih untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, bahkan permasalahan 

yang dianggap sulit sekalipun. Beberapa peneliti yang terdahulu yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif menyimpulkan bahwa model pembelajaran tersebut 

dengan beberapa tipe telah memberikan masukan yang berarti bagi sekolah, guru dan 

terutama siswa dalam meningkatkan prestasi. Olehnya itu lebih lanjut guru bersama 

peneliti ingin melihat pembelajaran kooperatif melalui pendekatan struktural tipe 

Numbered Heads Together (NHT).  

Pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah suatu pendekatan pembelajaran 

yang lebih memungkinkan siswa untuk lebih aktif dan bertanggungjawab penuh 

dalam memahami materi pelajaran baik secara berkelompok maupun individual. 
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Dengan dasar inilah yang mendorong peneliti dan guru bersama-sama mencoba 

mengadakan suatu penelitian dalam bentuk penelitian tindakan kelas dengan judul 

“Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas XIIA-1 SMA 

Muhammadiyah Kendari Pada Pokok Bahasan Limit Fungsi Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT).  

B. Batasan Masalah 

Pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dalam penelitian ini dibatasi pada pokok bahasan Limit Fungsi 

dan Turunan Fungsi kelas XIIA-1 SMA Muhammadiyah Kendari semester Genap 

Tahun Ajaran 2006/2007. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : “Apakah dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT hasil belajar matematika siswa kelas XIIA-1 SMA 

Muhammadiyah Kendari pada pokok bahasan Limit Fungsi dan Turunan Fungsi 

dapat ditingkatkan?”. 

D. Tujuan Penelitian  

 Sejalan dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas XIIA-1 SMA 
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Muhammadiyah Kendari pada pokok bahasan Limit Fungsi dan Turunan Fungsi 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan  guru dapat memperbaiki dan 

meningkatkan mutu pembelajaran matematika 

2. Siswa semakin termotivasi untuk belajar karena partisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran dan suasana pembelajaran semakin variatif dan tidak monoton  

3. Dapat memberikan masukan yang berarti/bermakna pada sekolah dalam 

rangka perbaikan      atau peningkatan pembelajaran  

4. Peneliti dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan peneliti tentang 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan dapat menambah pengalaman 

peneliti   

 


