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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas    

sumber daya manusia yang dimiliki bangsa tersebut. Pendidikan merupakan 

sarana yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Maka 

itu, untuk mencapai keberhasilan pembangunan suatu bangsa perlu dilakukan 

pembangunan dalam bidang pendidikan. Berbagai upaya telah ditempuh 

pemerintah guna meningkatkan kualitas pendidikan, di antaranya perbaikan dan 

penyempurnaan kurikulum, mempersiapkan tenaga pengajar yang profesional, 

panambahan sarana dan prasarana, dan berbagai upaya lainnya. 

  Pada kenyataannya, salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa 

Indonesia adalah masih rendahnya mutu pendidikan, khususnya untuk mata 

pelajaran matematika. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang 

sampai sekarang ini masih dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit, padahal 

matematika adalah mata pelajaran yang selalu ada di semua jenjang pendidikan. 

Fungsi merupakan salah satu pokok bahasan pelajaran matematika di  

SMP  kelas VIII semester I. Pada umumnya, siswa mengalami kesulitan dalam 

memahami materi Fungsi. Kurangnya pemahaman dan penguasaan siswa terhadap 

materi  Fungsi kemungkinan disebabkan karena pemilihan metode pembelajaran 

oleh guru yang kurang tepat. 
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Selama pembelajaran berlangsung, biasanya guru menggunakan metode 

konvensional. Guru membuat catatan di papan tulis, lalu menerangkan. Siswa 

lebih banyak bersikap pasif. Kesulitan – kesulitan yang dihadapi siswa pun 

biasanya hanya diselesaikan sendiri tanpa dikomunikasikan kepada siswa lain atau 

kepada guru yang mengajar. Akibatnya, kesulitan – kesulitan tersebut semakin 

hari semakin menumpuk tanpa ada penyelesaian. 

  Dari uraian – uraian di atas, maka perlu dikembangkan suatu metode 

pembelajaran yang di dalamnya terjadi proses belajar bersama atau belajar 

kelompok atau yang lebih dikenal dengan metode pembelajaran  kooperatif. 

Dalam pembelajaran ini didapatkan adanya proses kebersamaan dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan. Salah satu model pembelajaran kooperatif 

adalah NHT (Numbered Head Together).  Dalam metode ini, kesulitan – kesulitan 

dalam belajar dapat didiskusikan bersama dalam tiap – tiap kelompok. Dengan 

demikian, diharapkan pemahaman siswa terhadap suatu materi akan lebih lebih 

baik dan akibatnya prestasi belajarnya akan meningkat.          . 

  Di samping penggunaan metode pembelajaran yang tepat, terdapat faktor – 

faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan belajar matematika, di antaranya 

gaya belajar matematika. Gaya belajar matematika merupakan cara yang khas dan 

konsisten dilakukan oleh siswa dalam menyerap informasi. Gaya belajar 

matematika dikelompokkan menjadi tiga tipe, yaitu tipe visual, tipe auditorial, dan 

tipe kinestetik. Kebanyakan siswa belum mengenal persis gaya belajar yang 

dimilikinya, sehingga mereka belum dapat menerapkannya secara optimal. 

Pemanfaatan sumber belajar matematika, cara memperhatikan pembelajaran 

matematika di kelas, serta cara mudah bagi siswa untuk berkonsentrasi penuh saat 

belajar matematika dapat digunakan untuk mengenal gaya belajar matematika.  

Berangkat dari kondisi tersebut, perlu diadakan penelitian tentang 

pengaruh penggunaan metode pembelajaran kooperatif NHT (Numbered Head 

Together) terhadap prestasi belajar matematika pada sub pokok bahasan Fungsi 

ditinjau dari gaya belajar matematika siswa. 
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B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Kurang tepatnya metode pembelajaran yang digunakan guru matematika 

dalam menyampaikan sub pokok bahasan Fungsi kemungkinan akan 

mempengaruhi prestasi belajar  siswa. 

2. Banyaknya siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep Fungsi 

dapat menyebabkan rendahya prestasi belajar matematika siswa pada sub 

pokok bahasan Fungsi. 

3. Kebanyakan siswa belum mengenal gaya belajar yang dimilikinya. 

4. Perbedaan gaya belajar matematika dapat menyebabkan perbedaan prestasi 

belajar matematika siswa. 

C. Pembatasan Masalah 

Dari identifikasi masalah di atas, agar penelitian dapat dilakukan dengan 

baik, sebelumnya dilakukan pembatasan – pembatasan sebagai berikut : 

1. Metode pembelajaran yang diteliti adalah suatu cara yang digunakan oleh guru 

untuk menyampaikan bahan pengajaran sekaligus membimbing dan 

mengarahkan siswa untuk melakukan kegiatan belajar, yaitu metode NHT 

(Numbered Head Together) (untuk kelas eksperimen) dan metode 

konvensional (untuk kelas kontrol). 

2. Gaya belajar yang dibicarakan adalah cara yang khas dalam belajar 

matematika, baik di kelas maupun di rumah. 

3. Prestasi belajar dibatasi pada nilai tes matematika pada sub pokok bahasan 

Fungsi yang diperoleh dari tes pada akhir penelitian. 

 

D. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan batasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah – masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah penggunaan metode pembelajaran kooperatif NHT (Numbered Head 

Together) pada sub pokok bahasan Fungsi menghasilkan prestasi belajar yang 

lebih baik bila dibandingkan dengan penggunaan metode konvensional? 
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2. Apakah terdapat pengaruh gaya belajar matematika siswa terhadap prestasi 

belajar matematika siswa pada sub pokok bahasan Fungsi? 

3. Apakah terdapat interaksi antara metode pembelajaran dengan gaya belajar 

matematika siswa terhadap prestasi belajar siswa pada sub pokok bahasan 

Fungsi? 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di muka, maka 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah penggunaan metode pembelajaran kooperatif NHT 

(Numbered Head Together) pada sub pokok bahasan Fungsi menghasilkan 

prestasi belajar yang lebih baik bila dibandingkan penggunaan metode 

konvensional. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh gaya belajar matematika 

terhadap prestasi belajar matematika siswa pada sub pokok bahasan Fungsi. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat interaksi antara penggunaan metode 

pembelajaran dengan gaya belajar matematika siswa terhadap prestasi belajar 

matematika pada sub pokok bahasan Fungsi. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk : 

1. Memberikan informasi kepada guru dan calon guru matematika tentang 

pengaruh penggunaan metode pembelajaran  terhadap  prestasi belajar 

matematika siswa pada sub pokok bahasan Fungsi. 

2. Memberikan masukan kepada guru matematika tentang keterlibatan siswa 

secara aktif dalam proses belajar mengajar. 

3. Memberikan informasi kepada siswa , guru, dan calon guru matematika akan 

arti penting mengenal gaya belajar matematika siswa. 

4.  Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi penelitian sejenis. 
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