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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha manusia dalam mengembangkan dan 

menumbuhkan potensi-potensi baik jasmani maupun rohani, yang sesuai dengan 

nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan mempunyai peranan 

penting dalam pembentukan pribadi manusia, serta dapat mewujudkan masyarakat 

yang berkualitas. Tanpa pendidikan mustahil manusia dapat mengembangkan 

angan-angannya untuk maju, bahagia dan sejahtera menurut konsep pandanan 

hidup mereka, sehingga pendidikan merupakan kebutuhan mutlak dalam 

kehidupan manusia. Selain itu, pendidikan juga mempunyai peranan penting 

dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Berkenaan dengan hal ini, Nurdin (2005), 

menyatakan bahwa pemerintah telah menetapkan empat strategi pokok pada 

sektor pendidikan, diantaranya adalah peningkatan kualitas pendidikan. 

Salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan dapat dilakukan dalam 

proses pembelajaran di dalam kelas, karena pada hakekatnya pembelajaran adalah 

suatu proses interaksi timbal balik antara guru dan siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar, dimana guru sebagai pengajar dan siswa sebagai pihak yang belajar. 

Guru adalah salah satu komponen proses pembelajaran yang memegang peranan 

sangat penting. Guru tidak hanya bertugas sebagai pendidik dan membimbing 

siswa, akan tetapi guru juga diharapkan mampu menciptakan proses pembelajaran 

yang efektif, efesien dan menyenangkan, karena proses pembelajaran merupakan 

kunci sukses untuk mencapi tujuan pembelajaran. 

Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang melibatkan siswa dan 

berpusat pada siswa, dalam hal ini semua kegiatan pembelajaran dilakukan oleh 

siswa dan guru bertindak sebagai fasilitator dan motivator, sehingga diharapkan 

siswa dapat aktif, kreatif, dan trampil dalam memahami materi maupun dalam 

memecahkan masalah. Siswa yang aktif dalam pembelajaran ialah siswa yang 

berperan sebagai subjek sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir, serta siswa dapat dengan mudah memahami materi pelajaran yang 
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dipelajari. Siswa yang aktif akan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran tersebut akan lebih bermakna. 

Terkait dengan hal itu, salah satu tujuan pembelajaran matematika yang 

terdapat dalam kurikulum 2013 adalah berfikir yang logis dan sistematis atas 

fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa 

pengetahuannya, berkenaan dengan itu Sabandar (2008), menyatakan belajar 

matematika berkaitan erat dengan aktivitas dan proses belajar serta berpikir 

karena karakteristik matematika merupakan suatu ilmu dan human activity, yang 

mempunyai pola berpikir, pola mengorganisasikan pembuktian yang logis, yang 

menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat. Oleh 

karena itu, proses pembelajaran yang efektif sangat diperlukan untuk 

meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 

SMPN 04 Batu merupakan salah satu SMP negeri di kota Batu yang 

terletak di Jl. Diponegoro Tulungrejo Bumiaji Kota Batu. Kurikulum yang 

digunakan di SMPN 04 Batu adalah Kurikulum 2013 untuk kelas VII dan kelas 

VIII. Peneliti memilih SMPN 04 Batu sebagai tempat penelitian karena SMPN 04 

Batu belum pernah menerapkan model Problem Based Learning dengan NHT 

pada pembelajaran matematika, dan SMPN 04 Batu merupakan salah satu SMP 

yang menggunakan kurikulum 2013. Oleh karena itu, peneliti berinisiatif untuk 

melakukan penelitian di SMPN 04 Batu sehingga dalam penelitian ini, objek yang 

dipakai peneliti adalah siswa kelas VII-G SMPN 04 Batu. 

Hasil pengamatan pada kegiatan pembelajaran matematika di kelas VII-G 

SMPN 04 Batu pada tanggal 19 maret 2014, menunjukan siswa hanya diam, 

mendengar, dan mencatat penjelasan dari guru. Hal ini terlihat dari 8 siswa hanya 

diam memperhatikan saat guru menerangkan, tetapi mereka kurang aktif dalam 

menjawab pertanyaan dari guru. Selain itu terdapat 6 siswa tidak berkosentrasi, 

sehingga berbicara sendiri, bercanda dengan teman sebangkunya dan cenderung 

kurang aktif. Saat guru menanyakan, apakah masih ada siswa yang belum paham, 

hanya 12 siswa yang menjawab sudah paham. Guru masih mendominasi dalam 

kegiatan pembelajaran, ini terlihat dari siswa yang menunggu ditunjuk oleh guru 
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untuk menggungkapkan pendapatnya, meskipun demikian 55% siswa  dari  34 

siswa sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran 

Selain itu hasil wawancara yang dilakukan dengan guru matematika kelas 

VII SMPN 4 Batu, didapatkan hasil bahwa guru menggunakan metode 

pembelajaran ceramah dan tanya jawab. Model pembelajaran kooperatif masih 

jarang digunakan, guru menggunakan model pembelajaran kooperatif pada materi 

pelajaran tertentu saja, selain itu masih ada siswa yang hasil belajarnya belum 

mencapai KKM.  

 Melihat permasalahan di atas, maka diperlukan suatu model 

pembelajaran yang efektif yang dapat mendorong keaktivan belajar siswa, dan 

dapat menuntun siswa dalam mengerjakan permasalahan matematika, sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Sehubungan dengan itu Sudjana (2008), 

mengungkapkan bahwa semakin tinggi kegiatan belajar siswa, maka semakin 

tinggi pula peluang keberhasilan pembelajaran. Menurut Slameto (2010), salah 

satu upaya agar peserta didik dapat berperan aktif dan banyak melakukan kegiatan 

dalam upaya menemukan dan memecahkan masalah serta dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar adalah dengan memilihan model pembelajaran yang 

tepat.  

Sehubungan dengan pemilihan model pembelajaran yang tepat, Hamdani 

(2011), mengatakan model Problem Based Learning merupakan salah satu model 

yang menekankan masalah kehidupannya yang bermakna bagi siswa dan peran 

guru dalam menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan, dan memfasilitasi 

penyelidikan dan dialog. Masalah yang disajiakan dalam model ini adalah 

masalah yang dialami atau dilihat siswa dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu 

model Problem Based Learning merupakan model yang dapat melibatkan 

keaktivan siswa secara menyeluruh, terutama dalam hal berdiskusi dengan siswa 

lain. Model pembelajaran ini,  mendorong siswa untuk mencari dan membentuk 

pengetahuannya sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapkan pada 

siswa. Sholihah (2010), menyatakan bahwa model Problem Based Learning 

merupakan model pembelajaran dengan menggunakan kelompok, dan pembagian 

kelompok dilakukan secara heterogen. Dalam mengerjakan tugas kelompok setiap 
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siswa saling bekerja sama memahami materi pelajaran sehingga pembelajaran 

menjadi aktif, kreatif dan menyenangkan. Sejalan dengan itu Tan (Rusman,2012), 

mengatakan model Problem Based Learning merupakan inovasi dalam 

pembelajaran karena dalam Problem Based Learning kemampuan berpikir siswa 

betul-betul dioptimalkan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, 

sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan 

kemampuan berpikirnya secara kesinambungan. 

Terkait dengan model Problem Based Learning, hasil penelitian skripsi 

Pandu (2013), dengan penerapan model Problem Based learning untuk 

meningkatkan keaktivan dan hasil belajar siswa pada pelajaran komputer (KK6) 

di SMKN 2 Wonosari Yogyakarta, yang menunjukan aktivitas belajar siswa 

sebesar 13,67 % dan ketuntasan belajar sebesar 65,40 %. 

Model pembelajaran Problem Based Learning merupakan model 

pembelajaran yang mengaitkan permasalahan dengan kehidupan sehari-hari. 

Model ini akan lebih bermakna, jika dalam pembelajarannya guru dapat 

menumbuhkan keaktivan dan hasil belajar siswa, salah satu model yang dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa adalah NHT.  

Model NHT adalah salah satu model inovatif yang melibatkan siswa aktif 

berpartisipasi dalam proses pembelajaran (Megawati, 2013). Model NHT 

merupakan salah satu model yang menekankan pada diskusi kelompok. Sejalan 

dengan itu Ahmadi (2011), menyatakan model NHT merupakan model 

pembelajaran dimana setiap siswa diberi nomor dan dibuat suatu kelompok 

kemudian secara acak guru memanggil nomor dari siswa. Selain itu model ini 

juga menuntut siswa untuk selalu siap ketika pembelajaran berlangsung karena 

guru bisa menunjuk siapa saja di dalam kelas untuk maju presentasi, sehingga 

siswa akan mempersiapkan diri sebelumnya. Berkenaan dengan itu Restiyani 

(2013), mengatakan bahwa Numbered Head Together merupakan model 

pembelajaran yang lebih mengedepankan aktivitas belajar siswa dalam mencari, 

mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya 

dipresentasikan di depan kelas.  
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Hasil penelitian skripsi Suwestarini (2013), dengan penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) sebagai upaya 

meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran bangun 

datar pada siswa kelas VB SDN 4 Tonja tahun pelajaran 2012/2013, yang 

menunjukan bahwa aktivitas belajar siswa adalah 11,79% dan ketuntasan belajar 

sebesar 66,67%. Selain itu penelitian yang dilakukan Soviatun hasanah, dkk 

(2013), peningkatan aktivitas dan hasil belajar IPS dengan menerapakan model 

Cooperative Learning tipe Numbered Head together, dapat disimpulkan bahwa 

keaktifan siswa adalah 77,00 dan hasil belajar adalah 76,77. 

Melihat uraian di atas, penerapan model Problem Based Learning akan 

lebih interaktif apabila dipadukan dengan model NHT dimana dalam 

penerapannya, informasi yang disajikan merupakan masalah menggunakan 

Problem Based Learning mulai dari tahap investigasi atas masalah, 

mengembangkan dan menyajikan hasil investigasi, dan mengevaluasi dan 

menganalisis hasil pemecahan dan siswa dituntut untuk aktif dalam mencari, 

mengolah, dan melaporkan informasi tersebut. Penerapan model Problem Based 

Learning dengan NHT merupakan model pembelajaran yang medorong siswa 

untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran, dimana siswa mampu bekerja sama dan 

berkomunikasi dengan kelompoknya dalam mengidentifikasi suatu masalah 

sehingga siswa dapat mencapai hasil maksimal. 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti melakukan penelitian 

yang berjudul “Penerapan Model Problem Based Learning dengan NHT Pada 

Pembelajaran Matematika Kelas VII  DI SMPN 4 BATU”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari hasil observasi yang diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasikan 

beberapa masalah yang terjadi pada pembelajaran matematika di SMPN 4 Batu, 

yang menjadi penyebab dari kurangnya keaktifan dan hasil belajar siswa yang 

belum mencapai KKM yaitu sebagai berikut 

1. Guru jarang menerapkan model pembelajaran kooperatif dalam kegiatan 

pembelajaran. 
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2. Guru masih mendominasi dalam kegiatan pembelajaran, sehingga siswa 

cenderung kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

3. Kondisi kelas masih belum kondusif, karena masih ada siswa yang 

berbicara sendiri dan bergurau sehingga menimbulkan kegaduhan. 

4. Siswa masih menunggu ditunjuk guru untuk mengungkapkan pendapatnya. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti berusaha memberikan gambaran 

masalah yang akan diberikan solusi yaitu mengenai keaktifan dan hasil belajar 

peserta didik. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah 

yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan penerapan model Problem Based Learning 

dengan NHT di kelas VII SMPN 04 Batu? 

2. Bagaimana aktivitas belajar siswa kelas VII SMPN 4 Batu pada saat di 

terapkan model Problem Based Learning dengan NHT? 

3. Bagaimana hasil belajar siswa kelas VII SMPN 4 Batu setelah diterapkan 

model model Problem Based Learning dengan NHT? 

 

1.4 Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya jenis keaktivan belajar dan komponen hasil belajar 

yang bisa dijangkau pada penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah 

agar terhindar dari luasnya ruang lingkup permasalahan. Ruang lingkup 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VII SMP Negeri 4 Batu. 

2. Penelitian ini difokuskan pada mata Pelajaran Matematika Semester ganjil 

kelas VII SMP Negeri 4 Batu yang dibatasi pada materi Bilangan Bulat. 

3. Aktivitas belajar siswa dalam penelitian ini mencakup kegiatan 

mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi,  dan 

mengkomunikasikan. 

4. Penelitian ini ditekankan untuk melihat hasil belajar dalam pembelajaran 

matematika setelah diterapkan model Problem Based Learning dengan 

NHT. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Pada uraian di atas, telah disajikan beberapa hal dalam latar belakang yang 

mendasari pemilihan judul yang kemudian diperjelas dalam rumusan masalah 

yang berupa beberapa masalah mengenai keaktifan dan hasil belajar siswa. Hal ini 

menjadi dasar untuk menentukan tujuan dari penelitian ini agar penelitian yang 

dilakukan memperoleh data yang diharapkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan : 

1. Pelaksanaan penerapan  model Problem Based Learning dengan NHT di 

kelas VII SMPN 4 Batu. 

2. Keaktivan belajar siswa kelas VII SMPN 4 Batu pada saat di terapkan  

model Problem Based Learning dengan NHT. 

3. Hasil belajar siswa kelas VII SMPN 4 Batu setelah di terapkan  model 

Problem Based Learning dengan NHT. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian dilakukan pasti akan memberikan manfaat bagi peneliti  yang 

lainnya. Sehubungan dengan hal itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat dari berbagai kalangan, antara lain : 

1. Bagi Siswa 

Bagi siswa penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat pemecahan 

masalah serta untk memotivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran 

masematika sehingga hasil belajar yang dicapai maksimal 

2. Bagi Guru 

Bagi guru penelitian ini bermanfaat untuk alternatif mudah dalam 

menyampaikan materi dan dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar. 

3. Bagi Sekolah  

Bagi sekolah penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi 

tentang model pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran 

matematika di sekolah. 
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4. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah 

pengalaman dan dapat dijadikan pengembangan pengetahuan. 

 

1.7 Definisi Operasional 

Definisi operasional diperlukan Untuk menghindari penafsiran yang 

berbeda dan juga memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan penelitian ini 

maka perlu dijelaskan beberapa hal penting tentang istilah yang terdapat dalam 

judul yaitu sebagai berikut : 

1. Pembelajaran adalah serangkaian aktivitas belajar yang sengaja dirancang 

guru untuk menciptakan interaksi antar siswa dan guru, untuk mencapai 

tujuan belajar. 

2. Model Pembelajaran Problem Based Learning adalah suatu model 

pembelajaran yang menuntut siswa untuk berpikir kritis, analitis dalam 

memecahkan masalah secara ilmiah. Masalah yang diberikan kepada siswa 

berupa masalah dalam kehidupan sehari-hari siswa secara umum, dimana 

siswa mencari, mengolah dan akhirnya menyimpulkan sendiri 

pengetahuannya, dan peran guru dalam menyajikan masalah, mengajukan 

pertanyaan, dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog. 

3. Model pembelajaran NHT adalah model pembelajaran dimana siswa 

dibagi dalam kelompok kecil dan setiap siswa diberi nomor kemudian 

secara acak guru memenggil nomor dari siswa untuk melaporkan hasil 

diskusi. 

4. Aktivitas belajar siswa adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan siswa 

pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung dalam penelitian ini pada 

saat diterapkan model Problem Based Learning dengan NHT. 

5. Hasil Belajar siswa adalah hasil yang dicapai siswa setelah mengalami 

proses belajar sehingga siswa memperoleh pengalaman belajarnya, yang 

mengakibatkan terjadinya perubahan perilak 


