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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Matematika merupakan disiplin ilmu yang mempunyai sifat khas 

dibandingkan dengan disiplin ilmu lainnya (Hudojo dalam Miswanto, 2011:95). 

Diantara kekhasan matematika adalah strukturnya yang hierarki. Satu materi 

menjadi dasar materi lainnya. Pada dasarnya matematika di sekolah mempunyai 

berbagai prinsip dasar untuk mencapai pendidikan matematika yang berkualitas 

tinggi. Salah satunya adalah prinsip pembelajaran, yang mana para siswa harus 

belajar matematika dengan pemahaman, secara aktif membangun pengetahuan baru 

dari pengalaman dan pengetahuan sebelumnya (NCTM dalam Walle, 2008:3). 

Adapun tujuan pembelajaran matematika disekolah menurut Depdiknas (2004:1) 

adalah: 1) melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, misalnya 

melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen, menunjukkan kesamaan, 

perbedaan, konsistensi, dan inkonsisten, 2) mengembangkan aktivitas kreatif yang 

melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan dengan mengembangkan pemikiran 

divergen, orisinil, rasa ingintahu, membuat prediksi dan dugaan, serta mencoba-

coba, 3) mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, dan 4) 

mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi dan mengkomunikasikan 

gagasan antara lain melalui pembicaraan lisan, catatan, grafik, peta, diagram. 

Berdasarkan kutipan diatas, dalam pembelajaran matematika siswa dituntut agar 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta aktivitas dalam proses 

pembelajaran. 

Belajar matematika bukanlah suatu proses pengepakan secara hati-hati 

melainkan mengorganisir aktivitas dimana kegiatan ini diinterprestasikan secara 

luas termasuk aktivitas dan berpikir kritis (Hudojo dalam Armiati, 2009:59). 

Sedangkan pembelajaran yang sering terjadi saat ini yaitu pembelajaran 

konvensional yang mengakibatkan terjadinya proses penghafalan konsep atau 

prosedur, pemahaman konsep matematika menjadi rendah. Akibat dari 

pembelajaran yang konvensional tersebut adalah bahwa siswa dalam belajar 

matematika lebih diarahkan pada proses menghafal dari pada memahami konsep. 
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Hal ini sejalan dengan pendapat Soedjadi (dalam Noer, 2009:334) pembelajaran 

matematika di sekolah kita selama ini pada umumnya terbiasa dengan urutan 

langkah-langkah sebagai berikut: 1) diajarkan teori/definisi /teorema; 2) diberikan 

contoh-contoh; 3) memberikan latihan soal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

guru hanya mengajarkan apa yang ada dibuku paket dan kurang mengakomodasi 

kemampuan siswanya dalam berpikir kritis. 

Pembelajaran matematika pada hakikatnya dapat meningkatkan aktivitas 

siswa serta kemampuan berpikir kritis siswa. Pada proses pembelajaran yang lebih 

melakukan aktivitas di dalam pembentukan diri adalah siswa. Sedangkan guru 

berkewajiban untuk mendorong bagaimana siswa dapat berpikir secara kritis, 

bertanya, menyelesaikan soal dan mendiskusikan ide-ide sertadapat 

menyelesaikannya. Dalam belajar matematika tidak hanya memerlukan 

ketrampilan menghitung, akan tetapi kecakapan untuk berpikir kritis dan 

menyelesaikan secara sistematis juga sangat diperlukan. Sehingga pemahaman 

dalam matematika sangat penting. Mengingat pentingnya pelajaran matematika, 

maka pembelajaran harus di upayakan mampu membangkitkan antusiasme siswa. 

Faktanya, sampai saat ini pelajaran matematika masih menjadi satu mata pelajaran 

yang dianggap sulit dan tidak menyenangkan bagi siswa.    

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di MA Unggulan Darul Falah 

Mojokerto pada tanggal 23 Februari 2015, dimana observasi tersebut memberikan 

penjelasan mengenai proses pembelajaran yang dilakukan di kelas X IPS 1. Hasil 

observasi menunjukkan pada proses pembelajaran, terlihat bahwa antusias siswa 

dalam mengikuti pembelajaran masih kurang. Siswa masih belum dapat menikmati 

atau merasa senang mengikuti pembelajaran matematika, sehingga sebagian siswa 

masih merasa jenuh dalam mengikuti proses pembelajaran. Siswa juga tidak banyak 

ikut andil dalam proses pembelajaran, sebagian besar mereka memilih untuk lebih 

pasif dan bermain sendiri serta tidak mendengarkan penjelasan yang dijelaskan oleh 

guru. Hal ini disebabkan bahwa guru masih menggunakan metode ceramah, tanya 

jawab serta penugasan. Akibatnya aktivitas siswa menjadi rendah ketika 

pembelajaran berlangsung.Hal ini terlihat dari jumlah siswa yang terdiri dari 32 

siswa, hanya ada 11 siswa yang aktif dalam kelas. Selain itu ketika siswa diminta 
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untuk menyelesaikan permasalahan yang baru dibuku panduan, siswa mengalami 

kesulitan. Sebab, siswa hanya menunggu penjelasan dari gurunya tanpa mau 

memikirkan sendiri terlebih dahulu, sehingga kemampuan berpikir kritis yang ada 

pada diri siswa kurang terlatih dalam menerapkan konsep-konsep yang sudah 

diberikan oleh guru.  

Sejalan dengan pernyataan diatas, didukung pula berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru bidang studi matematika pada kelas X IPS 1, diperoleh 

informasi bahwa dalam pembelajaran matematika guru masih menggunakan 

metode ceramah, tanya jawab serta penugasan. Penggunaan metode yang 

diterapkan oleh guru juga masih kurang bervariasi. Sehingga proses pembelajaran 

belum optimal dan membuat siswa lebih pasif. Guru juga menyatakan bahwa dalam 

proses pembelajaran kemampuan berpikir kritis siswa masih rendah. Hal ini terlihat 

ketika ada permasalahan yang menggunakan penyelesaian dengan cara berpikir 

kritis, siswa mengalami kesulitan saat memecahkan permasalahan tersebut, sebab 

pada saat proses pembelajaran siswa kurang mengakomodasikan kemampuan 

berpikir kritis mereka dalam memecahkan permasalahan dengan menerapkan 

konsep-konsep matematika itu sendiri. Sehingga mengakibatkan terdapat hasil 

belajar siswa dalam mata pelajaran matematika yang dibawah rata-rata SKM. Hal 

ini terbukti dengan jumlah siswa yang terdiri dari 32 siswa, dan yang tuntas dalam 

hasil belajar mereka hanya ada 14 siswa, yang lainnya masih belum tuntas. Siswa 

kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran matematika, sehingga dapat 

mempengaruhi hasil belajar mereka. Pembelajaran yang berpusat pada guru 

membuat siswa tidak memiliki kesempatan untuk menumbuhkan kemampuan 

berpikir kritis pada diri siswa.Akibatnya aktivitas dan kemampuan berpikir kritis 

siswa rendah pada saat pembelajaran. 

Berdasarkan kondisi yang ideal dan fakta yang ada pada hasil observasi dan 

wawancara dengan guru bidang studi matematika di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pada proses pembelajaran guru masih menggunakan metode ceramah, tanya 

jawab serta penugasan. Penggunaan metode yang diterapkan oleh guru juga masih 

kurang bervariasi. Akibatnya proses pembelajaran yang dilakukan hanya berpusat 

pada guru, siswa hanya mendengarkan dan mencatat. Keadaan ini akan membuat 
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siswa menjadi pasif dan kemampuan berpikir kritis yang ada pada diri siswa kurang 

terlatih, karena siswa tidak dapat mengemukakan ide atau pendapat yang 

dimilikinya, sehingga tidak ada rangsangan untuk mengolah daya pikir siswa untuk 

lebih kritis. Hal ini mengakibatkan aktivitas siswa dan kemampuan berpikir kritis 

siswa rendah. Pembelajaran yang seharusnya lebih diarahkan pada siswa, agar 

siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang dimilikinya serta 

aktif dalam pembelajaran.     

Berdasarkan permasalahan diatas, perlu diupayakan suatu bentuk 

pembelajaran yang mampu mengaktifkan siswa dan menyajikan model 

pembelajaran yang menarik, sehingga dapat membantu siswa mengatasi kesulitan 

dalam memecahkan permasalahan serta memahami konsep-konsep matematika. 

Pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran yang tidak hanya secara materi 

tetapi juga mempunyai kemampuan yang bersifat formal, sehingga diharapkan 

mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dengan cara siswa menerapkan 

pengetahuan, belajar memecahkan masalah, mendiskusikan masalah dengan 

teman-teman, mempunyai keberanian menyampaikan ide atau gagasan, dan 

mempunyai tanggungjawab terhadap tugasnya. Salah satu model pembelajaran 

yang mengandung sisi yang menarik, menyenangkan, dan mudah dilakukan untuk 

mempermudah dalam memahami materi dengan menggunakan model 

pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerjasama 

dengan suasana yang menyenangkan yaitu dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif (Murti dkk, 2014:2). 

Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang 

dikembangkan berdasarkan teori konstruktivisme. Menurut Slavin (dalam Isjoni, 

2011:12) mengemukakan bahwacooperative learningadalah suatu model 

pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang dengan struktur kelompok 

heterogen.Pada proses pembelajaran secara berkelompok, diharapkan siswa dapat 

aktif serta dapat mengelolah daya pikir kritis mereka pada proses pembelajaran. 

Untuk menunjang dan mempermudah proses pembelajaran pada cooperative 

learning maka perlu dirancang dengan pendekatan struktural. Model pembelajaran 
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kooperatif memiliki dua metode struktural yaitu metode Numbered Head Together 

dan metode Think Pair Share(Ibrahim, 2000:25). Melalui metode struktural, siswa 

diharapkan dapat saling memberi dan membagikan ide-ide serta 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat, dan meningkatkan semangat 

kerjasama antar siswa. Metode ini dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi 

siswa, selain itu siswa juga diberi kesempatan untuk berpikir dan merespon hal-hal 

yang terjadi dalam pembelajaran yang dapat digunakan untuk berlatih berpendapat, 

menghargai pendapat orang lain, dan bertukar pendapat yang disajikan dalam 

bentuk diskusi kelompok. 

Metode Numbered Head Together merupakan salah satu metode 

pembelajaran kooperatif dimana siswa berdiskusi dengan temannya secara 

heterogen dalam kelompok yang cukup besar (3-5 orang), sehingga siswa secara 

individu maupun kelompok dapat menguasai isi pembelajaran tersebut. Metode ini 

mempunyai ciri khas yaitu guru memanggil nomor secara acak, sehingga 

melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu 

pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran (Ibrahim, 

2000:28). Metode ini lebih memungkinkan siswa untuk lebih aktif dan 

bertanggungjawab penuh untuk memahami materi pelajaran baik secara 

berkelompok. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Nawawi (2011:7) yang 

menerapkan metode Numbered Head Together, didapat bahwa aktivitas siswa 

selama tiga kali pertemuan diperoleh skor rata-rata sebesar 74,53%yaitu termasuk 

dalam katagori baik dan hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran 

Numbered Head Togetheryang mencapai ketuntasan individu sebanyak 16 siswa, 

sedangkan 3 siswa belum tuntas, jadi ketuntasan secara klasikal yaitu sebesar 

84,2%. Akan tetapi, salah satu kelemahan dari metode ini yakni dengan jumlah 

anggota kelompok yang lebih besar dalam satu kelompok, komunikasi yang 

dilakukandalam berdiskusi lebih sulit, tetapi gagasan atau ide yang disumbangkan 

dalam penyelesaian masalah menjadi lebih beragam (Murti dkk, 2014:3). 

Untuk mengatasi kendala pada metode Numbered Head Together yang mana 

komunikasi yang dilakukan dalam berdiskusi lebih sulit, dikarenakan jumlah 

anggota kelompok yang lebih besar dan menjadikan aktivitas siswa tidak merata, 



25 
 

maka perlu dilengkapi dengan kelebihan dari metode lain, seperti halnya Think Pair 

Share. Sebab pada metode Think Pair Sharemempunyai kelebihan yaitu interaksi 

lebih mudah dan lebih banyak kontribusi masing-masing anggota kelompok.  

Metode Think Pair Share menurut Ibrahim (2000:26) memiliki prosedur yang 

memberi siswa waktu lebih banyak untuk berpikir, menjawab, dan saling 

membantu satu sama lain.Metode ini dapat mendorong partisipasi siswa di dalam 

kelas dan siswa dapat berdiskusi dengan teman sebangku atau kelompok yang lebih 

kecil secara berpasangan (2 orang). Ciri khas dari metodethink pair shareadalah 

siswa dibimbing secara mandiri, berpasangan, dan saling berbagi untuk 

menyelesaikan permasalahan. Pada pelaksanaan metode Think Pair Share siswa 

dituntut untuk berpikir secara individu terlebih dahulu dengan tujuan agar siswa 

mempunyai pemahaman secara individu dan setelah itu siswa disuruh 

berpasanganuntuk mendiskusikan apa yang mereka pikirkan secara individu tadi 

dengan pasangannya (Lie, 2010:58). Hal ini didukung dengan hasil penelitian 

Fatmawati (2013:117) yang menggunakan metode pembelajaran Think Pair Share, 

didapat bahwa hasil dari rata-rata aktivitas siswa pada pertemuan pertama sampai 

dengan pertemuan keenam, diperoleh sebesar 88,80% dengan kriteria sangat baik.  

Melalui pelaksanaan metode struktural Numbered Head Together dan Think 

Pair Share ini diharapkan dapat meningkatan aktivitas siswa serta kemampuan 

berpikir kritis siswa pada pembelajaran matematika. Pada penerapan dengan 

metode tersebut, siswa diberi kesempatan untuk bekerja sendiri serta bekerja sama 

dengan orang lain, yang mengakibatkan ide yang disumbangkan dalam 

penyelesaian masalah menjadi lebih beragam dan menjadikan siswa lebih kritis. 

Sesuai dengan uraian diatas, maka penelitian dengan judul “Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together Dan Think Pair 

SharePada Pembelajaran Matematika Di Kelas X MA Unggulan Darul Falah 

Mojokerto” penting dilakukan untuk mempengaruhi kualitas pembelajaran.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka 

masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

HeadTogether dan Think PairSharepada pembelajaran matematika di kelas 

XMA Unggulan Darul Falah Mojokerto? 

2. Bagaimana tingkat aktivitas siswa pada pembelajaran matematika dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Togetherdan 

Think Pair Share di kelas XMA Unggulan Darul Falah Mojokerto? 

3. Bagaimana tingkat kemampuan berpikir kritis siswa dalam model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered HeadTogether dan Think PairSharepada 

pembelajaran matematika di kelas XMA Unggulan Darul Falah Mojokerto? 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Sehubungan dengan luasnya permasalahan yang akan dibahas, maka dalam 

penelitian ini peneliti perlu membatasi permasalahan penelitian. Adapun batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas X IPS 1 semester II MA Unggulan 

Darul Falah Mojokerto 

2. Materi yang diberikan pada pokok bahasan Geometri. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 

1. Penerapan modelpembelajarankooperatif tipe Numbered HeadTogether dan 

Think Pair Sharepada pembelajaran matematika di kelas XMA Unggulan Darul 

Falah Mojokerto. 

2. Tingkat aktivitas siswa kelas X MA Unggulan Darul Falah Mojokerto pada saat 

menggunakan modelpembelajarankooperatif tipe Numbered HeadTogether dan 

Think Pair Share. 

3. Tingkat kemampuan berpikir kritis siswa kelas X MA Unggulan Darul Falah 

Mojokerto pada saat menggunakan modelpembelajarankooperatif tipe 

Numbered HeadTogether dan Think Pair Share. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Setiap hasil penelitian pada prinsipnya harus memiliki manfaat bagi pembaca 

atau pengguna. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tugas akhir ini 

antara lain : 

1. Bagi peneliti, penerapan model ini merupakanusahadalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa dan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

matematika. 

2. Bagi siswa, dapat memberikan dampak positif pada peningkatan kemampuan 

berpikir kritis siswa dan aktivitas siswa terhadap mata pelajaran matematika. 

3. Bagi guru, dapat dijadikan input dalam meningkatkan kualitas pengajaran, 

sehingga dapat meningkatkan keaktifan dan kemampuan berpikir kritis siswa 

pada pembelajaran matematika.  

 

1.6. Definisi Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah dalam 

penelitian ini, maka akan dijelaskan istilah yang digunakan : 

1. Numbered Head Together 

Numbered Head Together merupakan suatu tipe model pembelajaran 

kooperatif yang merupakan struktur sederhana dan terdiri atas empat tahap 

yaitu penomoran (Numbering), pengajuan pertanyaan (Questioning), berpikir 

bersama (Head Together), dan pemberian jawaban (Answering). Metode 

pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling 

membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. 

Selain itu metode ini juga dapat meningkatkan semangat kerjasama. 

2. Think Pair Share 

Strategi Think Pair Share atau berpikir berpasangan berbagi adalah jenis 

pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi 

siswa, yang terdiri dari tiga tahap yaitu berpikir (Think), berpasangan (Pair), 

dan berbagi (Share). Metode inimemberikankesempatankepada 

siswauntukbekerja sendirisertabekerjasamadengan orang lain.  

3. Aktivitas siswa 
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Aktivitas belajar siswa adalah aktivitas yang dilakukan oleh siswa untuk 

menumbuhkan suatu belajar yang optimal, yang merupakan interaksi siswa 

untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan. Aktivitas 

belajar siswa meliputi aktivitas dalam mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. 

4. Tingkat Kemampuan BerpikirKritis 

Kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran adalah kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan berbagai strategi 

penyelesaian dan jelas digunakan untuk penalaran yang logik dengan ide yang 

muncul dari dirinya sendiri.Sehingga kemampuan berpikir kritis siswa dalam 

pembelajaran matematika ini,terlihat pada saat siswa mampu menerapkan 

konsep matematika secara mandiri. 

 

 


