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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Pada zaman yang serba maju dan modern seperti sekarang ini, matematika merupakan satu kekuatan utama dari jatuh bangunnya suatu negara karena fungsi matematika atau berhitung dalam kehidupan sehari-hari manusia telah menunjukkan hasil nyata. Metode matematis dapat memberikan inspirasi dalam segala bidang. Pengetahuan mengenai matematika memberikan bahasa, proses, dan teori yang memberikan ilmu suatu bentuk dan kekuasaan yang akhirnya matematika merupakan salah satu kekuatan utama pembentukan konsepsi tentang alam suatu hakekat dan tujuan manusia dalam kehidupannya. Seperti yang dikemukakan  Morris Kline (1961) bahwa jatuh bangunnya negara dewasa ini tergantung dari kemajuaan di bidang matematika.¹ Lisnawati Simanjuntak, Metode Mengajar Matematika, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 64 Ciri-ciri penting yang dimiliki matematika yaitu memiliki obyek yang abstrak dan memiliki pola pikir deduktif dan konsisten dengan tujuan mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan dalam kehidupan dan dunia yang berkembang, melalui latihan atas dasar, pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efektif dan efisien, dapat menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Sudarman Bennu, Prosiding, (ITS Surabaya, 2000), 407
Dalam jenjang pendidikan tahun pertama dari suatu jenis sekolah (SMP) merupakan tahun genting bagi siswa yang belajar matematika. Tahun pertama ini merupakan pengalaman sebagai suatu langkah untuk belajar matematika lebih lanjut. Herman Hudojo, Pengembangan Kurikulum Matematika, (Surabaya: Usaha Nasional), 107 
Sikap siswa selanjutnya pada umumnya sangatlah ditentukan pada pengalaman pertama dalam bidang matematika tersebut, sebagai perhatian yang serius harus diutamakan bagaimana mengembangkan pembelajaran matematika dengan metode yang efektif. Karena pada umumnya pelaksanaan proses belajar mengajar matematika setelah di sekolah masih dihadapkan pada masalah pembelajaran itu sendiri. Proses pembelajaran kebanyakan masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan seperti penggunaan metode yang tidak sesuai dengan tujuan pengajaran akan menjadi kendala dalam mencapai tujuan yang telah di rumuskan sehingga banyak bahan pelajaran yang terbuang dengan percuma hanya karena penggunaan metode menurut kehendak guru dan mengabaikan kebutuhan siswa, fasilitas serta situasi kelas. Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 105  Suatu kondisi yang penting untuk pengembangan tersebut harus didasarkan pada bagaimana siswa dapat belajar efektif dan tanpa memaksa siswa di luar tahap kesiapan intelektualnya. Karena keberhasilan proses belajar matematika tidak terlepas dari peserta didik yang sudah minat belajar dan persiapan tenaga pendidik berupaya memelihara maupun mengembangkan minat belajar tersebut dengan menggunakan metode mengajar yang bervariasi, karena keberhasilan penggunaan metode merupakan keberhasilan proses pembelajarn yang pada akhirnya berfungsi sebagai determinasi kualitas pendidikan. Tim Pengelola Jurnal Dinamika Penelitian STAIN Tulungagung, Jurnal Penelitian Pendidikan, (Tulungagung: Pusat Penelitian STAIN, 2005), 130
Metode pembelajaran yang kurang berkwalitas dan minimnya metode guru dalam mengajar akan menyebabkan hasil belajar siswa menurun karena pembelajaran pada masa dahulu masih diterapkan misalnya kebiasaan pembelajaran satu arah (one-way traffick) yaitu system pengajaran dari guru ke siswa Adjai Robinson, Azas-azas Praktek Mengajar, (Jakarta: Bharata, 1998), 21 , pembelajaran yang berpusat pada guru mengakibatkan siswa hanya bekerja secara prosedural dan memahami matematika tanpa penalaran, siswa cenderung menggunakan data yang ada tanpa memperhatikan konteks masalahnya sehingga kurangya memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang secara optimal. Itu merupakan pandangan behavioristik.
Selanjutnya lahirlah pandangan konstruktivisme. Ada beberapa proposisi sebagai implikasi dan teori konstruktivistik: yaitu (1) Belajar adalah proses pemaknaan informasi baru (2) kebebasan merupakan unsur esensial dalam lingkungan belajar, (3) strategi belajar yang digunakan menentukan proses dan hasil belajar, (4) belajar pada hakikatnya memiliki aspek sosial dan budaya, (5) kerja kelompok dianggap sangat berharga. Nurhadi dkk, Pembelajaran konstektual dan penerapan dalam KBK, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2004), 10 Jadi teori konstruktivisme menuntut siswa berperan aktif dalam pembelajaran mereka sendiri sehingga strategi konstruktivis sering disebut pengajaran yang terpusat pada siswa. Disini peranan guru adalah membantu siswa menentukan fakta konsep atau prinsip bagi diri mereka sendiri, bukan memberikan ceramah atau mengendalikan seluruh kegiatan di kelas.
Tugas guru secara umum dalam pandangan konstruktivis adalah memfasilitasi proses belajar dengan (1) menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi siswa. (2) memberi kesempatan siswa menemukan dan menerapkan dengan sendiri (3) menyadari siswa agar menerapkan strategi mereka sendiri dalam belajar. Syaiful Sagala, Konsep dan makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta 1995), 9 Jadi sangat penting bahwa pelajar dimungkinkan untuk mencoba bermacam-macam cara belajar yang cocok dan juga penting bahwa pengajar menciptakan bermacam-macam situasi dan metode yang membantu pelajar.
Tujuan pembelajaran berdasarkan pandangan konstruktivis adalah menekankan pada penciptaan pemahaman yang menuntut aktifitas yang kreatif dan produktif dalam konteks nyata. Nurhadi dkk, Pembelajaran konstektual dan penerapan dalam KBK, (Malang, Universitas Negeri Malang, 2004), 11 Berdasarkan filsafat kostruktivisme ini banyak muncul model-model pembelajaran yang berorientasi dengan pembelajaran konstruktivis seperti pembelajaran kooperatif.
Untuk menyikapi hal di atas yang sekaligus merupakan tantangan dari dunia pendidikan maka paradigma pembelajaran juga harus dirubah dari yang semula hanya belajar secara individu yaitu siswa hanya mentransfer dari seorang pendidik, dari yang semula di sekolah hanya menyelesaikan latihan-latihan mandiri menjadi belajar secara gotong royong atau kelompok antar siswa. Karena siswa bukan hanya sebuah botol kosong yang bisa diisi dengan muatan-muatan informasi apa saja yang dianggap perlu oleh guru. Anita Lie, Cooperative Learning, (Jakarta: Grasindo, 2003), 30 Tetapi siswa juga bisa saling mengajari sesama siswa yang lain. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa pengajaran oleh rekan sendiri  (peer teaching) ternyata lebih efektif dari pada pengajaran oleh guru. Hal ini disebabkan karena latar belakang pengalaman dan pengetahuan atau yang dikenal istilah skemata dalam bidang pendidikan para siswa lebih mirip satu dengan yang lainnya dibandingkan siswa dengan guru. Anita Lie, Cooperative Learning, (Jakarta: Grasindo, 2003), 30
Dalam pembelajaran sistem gotong royong atau kelompok antar siswa ini biasa dianggap sebagai cooperative learning, karena pembelajaran cooperative learning dapat menciptakan interaksi yang silih asah dan sumber belajar  bagi siswa bukan hanya guru tetapi sesama siswa. Karena manusia adalah makhluk sosial yang yang saling membutuhkan satu sama lain, maka akan ada interaksi yang silih asih (saling membantu satu sama lain apabila orang lain membutuhkan). Dalam pembelajaran kooperatif ini juga sedemikian halnya dalam arti saling menghargai agar tidak menyinggung perasaan satu sama lain karena perbedaan antar individu.
Dalam penjelasan Abdurrohman dan Bintoro (2000:78) mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif  adalah pembelajaran yang secara sadar dan sistematis mengembangkan interaksi yang silih asah, silih asih, dan silih asuh  antar sesama siswa sehingga latihan hidup dalam  masyarakat nyata. Nurhadi, Burhan Yasir, Agus Gerrard Senduk, Pembelajaran Kontekstual dan Penerapan dalam KBK, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2004), 61
Berdasarkan prinsip pembelajaran kooperatif menurut Abdurrohman dan Bintoro, maka cara melaksanakan pembelajaran kooperatif dibagi menjadi empat yaitu Jigsaw, Metode GI, Think – Pair Share dan Numbered Head Together (NHT). Semua metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan dan setiap materi punya karakteristik sendiri sehingga tidak semua materi sesuai apabila diterapkan dengan metode tersebut. Selain penguasaan cara penyampaian pelajaran melalui metode pembelajaran, seorang guru juga harus lebih menguasai secara luas dan mendalam. Karena dengan itu guru akan mampu dan mengerti tentang apa yang diajarkan dan lebih mengetahui cara penyelesaian masalahnya tanpa terpaku pada satu cara saja. Karena apabila metode itu di terapkan antar kelompok akan memiliki cara sendiri-sendiri sesuai kelompoknya sehingga lebih luas pemahamannya dari pelajaran tersebut.
Ada beberapa alasan penting mengapa sistem pengajar kooperatif ini perlu dipakai di sekolah-sekolah. Seiring dengan globalisasi, juga terjadi transformasi sosial, ekonomi, dan demografis yang mengharuskan sekolah dan perguruan tinggi untuk lebih menyiapkan anak didik dengan ketrampilan-ketrampilan baru untuk bisa ikut berpartisipasi dalam dunia yang berubah dan berkembang pesat. Anita Lie, Cooperative Learning, (Jakarta: Grasindo, 2002), 12 Belajar kooperatif merupakan salah satu metode pembelajaran yang diyakini mampu meningkatkan pemahaman siswa, karena pembelajaran ini berorientasi pada siswa.
Dengan tidak menyadari dan tidak menjadi alternatif satu-satunya sebagai satu metode pembelajaran yang benar. Kerja sama dan perolehan pengetahuan dengan lebih bertanggung jawab sehingga pemikiran siswa akan lebih berkembang dan dewasa maka metode pembelajaran kooperatif metode Numbered  Head Together (NHT) dapat memberikan kebebasan berfikir dan belajar, berkelompok dengan siswa lain dan lebih efektif dan siswa belajar bertanggung jawab dalam saling keterkaitan pada kelompoknya.
Model pembelajaran kooperatif metode Numbered Head Together (NHT) adalah suatu pembelajaran yang melibatkan para siswa dalam mereview bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek atau memeriksa pemahaman mereka mengenai pelajaran tersebut atau memeriksa pemahaman mereka mengenai pelajaran tersebut. Teknik ini juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu teknik ini dapat meningkatkan semangat  kerja sama mereka. Anita Lie, Cooperative Learning, (Jakarta: Grasindo, 2002), 58 
Numbered Head Together pada dasarnya sebuah variasi diskusi kelompok yang ciri khasnya adalah guru hanya menunjuk seorang siswa yang mewakili kelompoknya  tanpa memberitahu terlebih dahulu siapa yang akan mewakili kelompoknya itu. 
Cara seperti ini menjamin keterlibatan total semua siswa sehingga merupakan upaya yang sangat baik untuk meningkatkan tanggung jawab individual dalam diskusi kelompok. Mohammad Nur, Pembelajaran kooperatif, (Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, LPMP Jawa Timur, 2005), 78 Langkah-langkah dari metode NHT  di sini  adalah : 1) Siswa dibagi dalam kelompok. 2) Setiap siswa dalam setiap kelompok akan mendapatkan nomornya. 3) Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakan. 4) Kelompok memutuskan jawaban yang dianggap paling benar dan memastikan setiap anggota kelompok mengetahui jawabannya. 5) Guru memanggil salah satu nomor 6) Siswa yang dipanggil dengan nomor melaporkan hasil kerjasamanya. Anita Lie, Cooperative Learning, (Jakarta: Grasindo, 2002), 59 Dengan demikian akan memudahkan dalam pembagian tugas dan mengetahui berapa besar pengetahuan siswa.
Persamaan kuadrat dalam matematika adalah kalimat terbuka yang memiliki hubungan sama dengan dan variabelnya berpangkat dua. Persamaan kuadrat juga disebut persamaan berderajat dua dalam x. Panca Sujatmiko, Matematika Kreatif, konsep dan Terapan, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, , 2005), 205 Persamaan kuadrat dengan variable x bentuk umumnya adalah ax²+bx+c = 0 dengan  a, b, dan c anggota himpunan bilangan real R dan a ≠ 0. 
Penerapan konsep persamaan kuadrat dapat dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Misalkan saja, tentang hubungan peluncuran anak panah dengan kecepatan dan ketinggian, selisih sebidang tanah, antara panjang dan lebarnya, itu adalah contoh-contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi masih banyak siswa yang kurang memahami materi ini. Hal ini dikarenakan siswa tidak bisa menghubungkan antara pengetahuan konsep yang telah dipelajari dengan masalah yang di hadapi. Berdasarkan kenyataan tersebut, dengan tidak mengurangi faktor lain pada proses pembelajaran perlu adanya perubahan metode pembelajaran secara gotong royong sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bidang studi matematika bahwa di SMP Islam Gandusari Trenggalek hasil belajar siswa pada pokok bahasan persamaan kuadrat belum memuaskan. Selain itu belum pernah diadakan model-model pembelajaran yang bervariasi seperti metode Numbered Head Together.
Berdasarkan uraian diatas, peneliti mencoba untuk mengembangkan pembelajaran matematika dengan metode Numbered Head Together pada materi persamaan kuadrat sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa dan juga hasil belajar siswa kelas IX SMP Islam Gandusari Tahun ajaran 2007/2008.

Fokus Penelitian
Bagaimana proses pembelajaran dengan metode Numbered Head Together pada materi persamaan kuadrat di SMP Islam Gandusari Trenggalek Kelas IX tahun 2007/2008?
Bagaimana pemahaman siswa tentang persamaan kuadrat melalui pembelajaran kooperatif metode Numbered Head Together di SMP Islam Gandusari Trenggalek kelas IX tahun ajaran 2007/2008?
Bagaimana respon siswa dengan pembelajaran metode Numbered Head Together pada materi persamaan kuadrat di SMP Islam Gandusari Trenggalek kelas IX tahun ajaran 2007/2008?

Tujuan Penelitian
Pada penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :
	Untuk mendiskripsikan proses pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together di SMP Islam Gandusari Kelas IX tahun 2007/2008.

	Untuk mengetahui pemahaman siswa pada pokok bahasan persamaan kuadrat dengan pembelajaran Metode Numbered Head Together di SMP Islam Gandusari Kelas IX tahun 2007/2008.

Untuk mengetahui respon siswa dalam proses pembelajaran Metode Numbered Head Together di SMP Islam Gandusari Kelas IX tahun 2007/2008.

Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:
Peneliti
Untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih dari objek yang di teliti untuk menyempurnakan dan bekal di masa berikutnya.
Guru
Sebagai alternatif metode pembelajaran matematika untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
Siswa
Untuk meningkatkan pemahaman dalam belajar matematika sehingga siswa memperoleh prestasi yang lebih baik dalam pembelajaran matematika.
Sekolah
Sebagai masukan untuk metode pembelajaran yang ada sehingga membantu meningkatkan hasi belajar siswa.

Penegasan Istilah
Untuk mengurangi kesalah pahaman perlu adanya penegasan istilah sebagai berikut :
Penegasan Konseptual.
Matematika: Ilmu tentang logika mengenai bentuk susunan, besaran, dan konsep-konsep berhubungan lainnya yang jumlahnya banyak. Russefendi, Pengajaran Matematika Modern dan Masa Kini, (Bandung: Tarsito, 1990), 1
	Persamaan kuadrat : persamaan yang variabelnya (peubahnya) mempunyai pangkat paling tinggi 2. Antoni Ideal, Rudi Haryono, Pintar Matematika untuk SMP Kelas I, II, III, (Gita Media Press, 2001), 48
	Pemahaman : tingkat kemampuan yang mengharapkan testee mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 44 
	Metode: suatu cara atau tehnik mengajar topik-topik tertentu yang di susun secara teratur dan logik. Herman Hudojo, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Matematika, (Malang Universitas Negeri Malang, 2005), 83, 
	Numbered : Penomoran. Nurhadi, Burhan Yasir, Agus Gerrard Senduk, Pembelajaran Kontekstual dan Penerapan dalam KBK, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2004), 61
	Head Together : Kepala Bernomor terstruktur . Anita Lie, Cooperative Learning, (Jakarta: Grasindo, 2002), 59
Penegasan Operasional
Pemahaman : kemampuan siswa dalam menjawab soal tes formatif materi persamaan kuadrat (akar-akar persamaan kuadrat dan menyusun persamaan kuadrat baru)
Pembelajaran Number Head Together : salah satu pembelajaran untuk mengetahui pemahaman siswa tentang persamaan kuadrat melalui belajar kelompok.
Kesimpulan :
Penegasan operasional dari meningkatkan pemahaman dan hasil belajar persamaan kuadrat melalui metode Numbered Head Together di sini adalah suatu usaha guru untuk meningkatkan pemahaman, siswanya dengan menggunakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yaitu Numbered Head Together yang di harapkan agar pembelajaran pada pokok bahasan persamaan kuadrat lebih efektif dan menyenangkan. Supaya siswa dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dan menyusun persamaan kuadrat baru.

Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahsan dalam skripsi ini terdiri :
Bagian awal
Terdiri dari judul, halaman persetujuan pembimbing, pengesahan dewan penguji, persembahan, motto, kata pengantar, daftar isi, daftar table.
Bagian Isi
Bagian pemdahuluan tercantum pada bab 1
Terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

	Bagian isi tercantum pada bab 2 dan 3

Pada bab 2 terdiri dari uraian penjelasan pembelajaran matematika secara kooperatif, pembelajaran NHT, materi persamaan kuadrat.
Pada bab 3 terdiri dari penjelasan tentang pendekatan dan jenis pendekatan, kehadiran peneliti, subjek penelitian, data dan sumber data, tahap-tahap penelitian, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data.
Bagian Penutup
Bagian Penutup terantum dalam bab 4 dan 5 terdiri dari hasil laporan penelitian, deskripsi singkat keadaan objek, pembahsan laporan penelitian, kesimpulan dan saran.
Bagian Akhir
Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran, foto – foto kegiatan penelitian, surat ijin penelitian.
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