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ABSTRAK

ANDHIKA LUGAS MIBAWANI. 113102399. Peningkatan Kemampuan 
Siswa Dalam Menyelasaikan Masalah Matematika Menggunakan 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together Pada Siswa Kelas 
VII SMP Negeri 1 Tawangharjo Purwodadi Grobogan Tahun Pelajaran 2013 -
2014. Program Studi Pendidikan Matematika, Jurusan Pendidikan 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Widya Dharma Klaten.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk meningkatkan 
kemampuan penyelesaian masalah dalam pemahaman konsep matematika siswa 
kelas VII SMP N 1 Tawangharjo Purwodadi dalam proses pembelajaran 
menggunakan model tipe Numbered Heads Together (NHT).

Subjek penelitian adalah siswa kelas VIIb SMP N 1 Tawangharjo 
Purwodadi yang berjumlah 28 siswa. Data yang diperoleh dalam penelitian ini 
berupa lembar observasi proses pembelajaran, hasil wawancara dengan siswa dan 
guru, serta test hasil belajar. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah 
analisis deskriptif untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan-hambatan yang 
terjadi dalam pembelajaran dengan model kooperatif tipe Numbered Heads
Together (NHT) dan analisis kuantitatif untuk mengetahui peningkatan hasil 
belajar matematika.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Model pembelajaran kooperatif tipe 
Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan pemahaman konsep dan 
hasil belajar belajar siswa kelas VIIb SMP Negeri 1 Tawangharjo Purwodadi. 
Peningkatan hasil belajar diperoleh dari hasil tes tindakan setiap siklus, dimana 
siklus I mencapai 75,00 %, dan siklus II mencapai 92,86 % Model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) sudah terlaksana sesuai dengan 
skenario pembelajaran di kelas VIIb SMP Negeri 1 Tawangharjo Purwodadi.

Kata kunci : Kemampuan Menyelesaikan Masalah, Numbered Heads Together 
(NHT).
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemecahan masalah sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari.  

Banyak penulis yang menuliskan tentang “pemecahan masalah”, peneliti 

menganggap istilah tersebut akan lebih tepat jika disebut dengan 

“penyelesaian masalah”. Oleh karena itu pemecahan masalah selanjutnya 

akan dituliskan menjadi penyelesaian masalah.

Menurut Herman Hudojo (2003 : 148) menyelesaikan suatu masalah 

merupakan suatu aktifitas dasar bagi manusia.  Kenyataan menunjukkan, 

sebagian besar kehidupan kita adalah berhadapan dengan masalah-masalah.  

Kita perlu mencari penyelesaian dari masalah tersebut.  Bila kita gagal 

dengan suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah, kita harus mencoba 

menyelesaikannya dengan cara lain.  Kita harus berani menghadapi masalah 

untuk menyelesaikannya.  Untuk menjadikan seseorang menjadi dewasa, 

maka diperlukan keberanian untuk menghadapi masalah dan 

menyelesaikannya dalam menjalani kehidupan.

Tujuan siswa memperoleh pendidikan pada hakikatnya adalah suatu 

proses manusia untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi 
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sepanjang hayat.  Oleh karena itu siswa perlu dibiasakan dan dilatih berpikir 

secara mandiri dan kontinu.

Dari internet (2006) diperoleh informasi bahwa mata pelajaran 

matematika perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari Sekolah Dasar 

untuk membekali kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan 

kreatif, serta kemampuan bekerja sama.  Kompetensi tersebut diperlukan agar 

siswa dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan 

memanfaatkan informasi serta menyelesaikan masalah untuk bertahan hidup 

pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif.

(http://www.puskur.net/inc/si/smp/Matematika.pdf)

Siswa belajar matematika akan menghadapi suatu masalah yang harus 

diselesaikannya.  Apabila siswa mampu menyelesaikan suatu masalah maka 

ia akan dikatakan berhasil dalam pembelajarannya.  Untuk menyelesaikan 

masalah matematika siswa harus benar-benar menguasai materi sebelumnya.  

Soal-soal penyelesaian masalah menuntut siswa dapat berfikir secara lebih 

kreatif karena siswa harus mengkonstruksi materi-materi yang telah dipelajari 

sebelumnya.

Masalah dalam matematika dapat berupa soal.  Ketika siswa membaca 

suatu soal dikatakan ia menghadapi masalah apabila untuk menyelesaikannya 

ia perlu mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam soal 

itu.  Jika siswa ingin menyelesaikan maka ia berusaha mendapatkan suatu 

cara untuk menyelesaikan soal itu.
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Dari internet (2006) diperoleh informasi bahwa pada tahun 2003 

matematika merupakan salah satu mata pelajaran pada ujian akhir nasional 

dari tiga mata pelajaran yang diujikan.  Standar nilai untuk matematika pun 

cukup rendah.  Untuk tahun 2006 batas kelulusan  nilai minimum    

matematika siswa adalah 4,5.

(http://perpustakaan.bappenas.go.id/pls/kliping/data_access.show_file_clp?v_

filename=F24744/Kelulusan%20UN%202006%20Tergolong%20Luar%20Bi

asa.htm).

Hal ini menunjukkan  bahwa masih rendahnya   kemampuan   siswa 

dalam menyelesaikan masalah matematika.

(http://www.elshinta.com/v2003a/readnews.htm?id=40700)

Penyelesaian masalah dalam matematika memerlukan kompetensi dasar 

yang menyeluruh, yang meliputi pemahaman tentang definilsi, pemahaman 

tentang algoritma dan pemahaman tentang teorema yang harus dikuasai 

siswa.  Ketiga pemahaman tersebut harus dikuasai siswa secara terstruktur.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian masalah 

matematika mengharuskan siswa untuk memahami konsep sebelumnya.

Paradigma lama yang digunakan dalam pembelajaran adalah proses 

belajar mengajar (PBM) yang pada pelaksanaannya cenderung konvensional 

yaitu guru mendominasi kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran 

berpusat pada guru.  Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengubah paradigma 
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lama ke paradigma baru yaitu proses belajar mengajar sebagai proses 

pembelajaran yang berpusat pada siswa.  Usaha-usaha tersebut antara lain: 

Contextual Teaching and Learning (CTL), inkuiri, Problem Base Learning

(PBL), Cooperative Learning (CL) dan lain sebagainya.

Model pembelajaran Cooperative Learning (CL) adalah usaha yang 

lebih mengedepankan siswa pada kerja dalam kelompok belajar, dan 

mengutamakan penyelesaian masalah real di masyarakat.  Di dalam 

Cooperative Learning (CL) siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil.  

Ada berbagai tipe dalam Cooperative Learning (CL) salah satu diantaranya 

adalah tipe Numbered Head Together (NHT) dengan ciri utama pemberian 

nomor yang berbeda pada setiap siswa dalam satu kelompok dan 

memanggilnya secara acak untuk menjawab pertanyaan atau untuk 

mengerjakan suatu soal di papan tulis.

Berdasarkan pengalaman peneliti dalam pembelajaran matematika 

selama KKN dan PPL di SMP Negeri 1 Tawangharjo Purwodadi, guru 

berkeinginan agar siswa memahami semua kompetensi dasar yang terdapat 

dalam kurikulum.  Realita daya serap siswa yang berbeda-beda, tidak semua 

siswa dapat memahami materi sesuai dengan rencana pembelajaran dan 

waktu yang telah direncanakan, sehingga di akhir semester pelajaran guru 

terburu-buru untuk menuntaskan materi ajar.  Hal ini menyebabkan siswa 

mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika, sehingga 

kemampuan penyelesaian matematika meteka tidak sesuai dengan harapan.
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Pengalaman lain yang diperoleh pada saat KKN dan PPL, peneliti 

berusaha mencari penyebab kesulitan-kesulitan siswa dalam belajar 

matematika. Dari hasil wawancara salah satu penyebabnya adalah siswa 

jarang belajar di rumah.  Selain itu ketika di sekolah siswa kurang aktif.  

Siswa tidak berani untuk menanyakan kesulitan dalam memahami materi 

maupun dalam mengerjakan soal yang diberikan guru.  Ketika guru memberi 

kesempatan untuk bertanya maupun berpendapat, mereka tidak 

memanfaatkannya dengan baik.  Sebagai akibat kesulitan menyelesaikan soal-

soal matematika.

Kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah menurut peneliti ada 

tiga penyebab.  Pertama, siswa kurang bisa memahami kalimat pada soal 

sehingga siswa tidak tahu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan secara 

lugas.  Ke dua, siswa belum memahami konsep-konsep matematika yang 

diperlukan untuk menyelesaikan soal.  Dan ke tiga, siswa tidak tahu urutan 

dalam mengerjakan soal.

Dari permasalahan dalam pembelajaran matematika di SMP Negeri 1 

Tawangharjo Purwodadi peneliti turut berupaya mencari penyelesaian berupa 

penerapan model kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). Peneliti 

memilih penerapan model pembelajaran ini karena menurut Krismanto (2003 

: 19) hasil beberapa peneliti menunjukkan bahwa belajar kooperatif 

merupakan pendekatan pembelajaran yang efektif untuk semua jenjang 

sekolah dan untuk berbagi mata pelajaran, termasuk matematika.  Selain itu 

peneliti melihat karakteristik dari model pembelajaran kooperatif tipe NHT 
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yang menitikberatkan pada pemahaman konsep dan dilakukan melalui 

pemberian soal-soal yang menuntut siswa untuk dapat menyelesaikannya.

B. Identifikasi Masalah

1. Pembelajaran Matematika yang dilaksanakan guru masih menggunakan 

paradigma lama yaitu cenderung konvensional sehingga siswa tidak 

terpancing untuk berperan aktif dalam KBM.

2. Masih kurangnya pemahaman akan konsep matematika pada siswa kelas 

VII SMP Negeri 1 Tawangharjo Purwodadi dalam mengikuti proses 

pembelajaran matematika.

3. Masih kurangnya kemampuan penyelesaian masalah matematika pada 

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Tawangharjo Purwodadi.

4. Guru belum melakukan pembaharuan dalam pembelajaran matematika dan 

Cooperative Learning tipe NHT dianggap cocok untuk mengatasi 

permasalahan di kelas VII  SMP Negeri 1 Tawangharjo Purwodadi.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini permasalahan dibatasi pada upaya peningkatan 

kemampuan penyelesaian masalah dalam pemahaman konsep matematika 

siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together (NHT) dalam pembelajaran matematika di kelas VII SMP

Negeri 1 Tawangharjo Purwodadi tahun ajaran 2013 / 2014.
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D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran matematika menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) di SMP

Negeri 1 Tawangharjo Purwodadi utuk meningkatkan kemampuan siswa

dalam menyelesaikan masalah matematika ?

2. Adakah peningkatan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah 

matematika menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together (NHT) di SMP Negeri 1 Tawangharjo Purwodadi?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk meningkatkan 

kemampuan penyelesaian masalah dalam pemahaman konsep matematika 

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Tawangharjo Purwodadi dalam proses

pembelajaran menggunakan model tipe NHT.  Selain itu penelitian ini 

bertujuan :

1. Untuk mendiskripsikan proses pelaksanaan pembelajaran matematika 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 

(NHT) di SMP Negeri 1 Tawangharjo Purwodadi.
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2. Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan masalah matematika menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) di SMP Negeri 1 

Tawangharjo Purwodadi

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Memberikan gambaran kepada guru mengenai penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) di SMP

Negeri 1 Tawangharjo Purwodadi.

2. Sarana bagi peneliti untuk mengimplementasikan pengetahuan yang 

didapat selama kuliah dan menambah pengetahuan serta pengalaman 

peneliti dalam kegiatan pembelajaran matematika
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dari beberapa siklus dan pembahasan, maka 

dapat disimpulkan bahwa:

1. Langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah 

sebagai berikut :

a. Penyampaian tujuan dan memotivasi siswa

b. Penyajian informasi

c. Pengorganisasian siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar yang 

terdiri dari empat siswa atau lima siswa, kemudian setiap anggota 

kelompok diberi nomor 1, 2, 3, dan 4 atau 5.

d. Guru menyampaikan pertanyaan atau masalah.

e. Tiap kelompok bermusyawarah untuk menjawab pertanyaan.

f. Secara acak guru menunjuk salah satu nomor dari tiap kelompok 

untuk menjawab pertanyaan.

g. Pemberian penghargaan.
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2. Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT)

dapat meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan menyelesaikan 

masalah matematika pada siswa kelas VIIb SMP Negeri 1 Tawangharjo 

Purwodadi pada materi ajar PLSV. Peningkatan kemampuan 

menyelesaikan masalah matematika diperoleh dari hasil tes tindakan 

setiap siklus, dimana siklus I mencapai 75,00 %, dan siklus II mencapai 

92,86 % Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together

(NHT) sudah terlaksana sesuai dengan skenario pembelajaran di kelas 

VIIb SMP Negeri 1 Tawangharjo Purwodadi. Keterlaksanaan dari siklus 

I mencapai rata-rata sebesar 75,00 %,  dan siklus II mencapai rata-rata 

sebesar 92,86 %.  

B.    Saran

Setelah melaksanakan penelitian dan melihat hasil yang didapatkan, maka 

peneliti  menyarankan sebagai berikut :                                                                                

1. Kepada para guru diharapkan dapat menerapkan pembelajaran kooperatif  

khususnya pembelajaran kooperatif tipe NHT dalam proses pembelajaran 

matematika pada materi ajar Persamaan Linear Satu Variabel. 

2. Kepada para peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian 

tentang penerapan model pembelajaran yang lain yang dapat membangkitkan 

keaktifan  siswa untuk belajar matematika.
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