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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari waktu ke waktu 

semakin pesat, dan arus globalisasi semakin hebat. Akibat dari fenomena ini 

antara lain memunculkan persaingan dalam berbagai bidang kehidupan terutama 

dalam bidang lapangan kerja. Untuk menghadapi tantangan berat ini dibutuhkan 

sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mencetak sumber daya manusia 

yang berkualitas diperlukan adanya peningkatan mutu pendidikan. 

Berbicara mengenai pendidikan yang ada di sekolah seringkali membuat 

kita kecewa, apalagi bila dikaitkan dengan pemahaman peserta didik terhadap 

materi pelajaran. Walaupun seringkali kita mengetahui bahwa banyak peserta 

didik yang mungkin mampu menyajikan tingkat hafalan yang baik terhadap 

materi yang diterimanya, tetapi pada kenyatannya mereka seringkali tidak 

memahami atau tidak mengerti secara mendalam pengetahuan yang bersifat 

hafalan tersebut. Sebagian besar dari peserta didik tidak mampu menghubungkan 

antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan itu dapat 

dipergunakan/dimanfaatkan. 

Salah satu faktor yang penting dari pendidikan saat ini adalah guru. Guru 

tidak hanya memberikan pengetahuan kepada peserta didik, tetapi peserta didik 

sendiri yang membangun pengetahuan dalam benaknya sendiri. Proses 

pembelajaran hendaknya tidak seluruhnya terpusat pada guru (teacher centered) 

akan tetapi lebih berpusat pada peserta didik (student centered). Suasana belajar 
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mengajar yang diharapkan adalah menjadi peserta didik sebagai subyek yang 

berupaya menggali sendiri, mampu memecahkan masalah yang mereka hadapi 

dalam suatu situasi, misalkan masalah yang memang ada di dunia nyata, 

sedangkan guru lebih banyak bertindak sebagai motivator dan fasilitator. 

Pembelajaran IPA di SMP pada umumnya masih didominasi oleh aktifitas 

guru. Kelas berfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan dan KBM 

berpegang pada buku paket saja. Sehingga kegiatan pembelajaran kurang 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berinteraksi dengan benda-

benda konkrit dalam situasi yang nyata. 

Menumbuhkan aktivitas belajar peserta didik tentunya tidak hanya 

terfokus pada peserta didik tertentu, tetapi harus menyeluruh ke seluruh peserta 

didik yang ada. Oleh karena itu diperlukan pembelajaran yang mampu 

memunculkan interaksi dan kerjasama yang saling membangun dan melengkapi 

diantara seluruh peserta didik. Salah satu model yang mampu memfasilitasi hal 

tersebut adalah model pembelajaran kooperatif. Kooperatif merupakan salah satu 

strategi bagi guru dalam rangka penerapan pembelajaran kontekstual (Nurhadi, 

dkk, 2004). 

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan adanya sebuah strategi 

pembelajaran yang lebih memberdayakan peserta didik, yaitu suatu model 

pembelajaran yang mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik. 

Model pembelajaran ini salah satunya menekankan kepada bagaimana belajar 

peserta didik dengan cara mencari, mengolah dan melaporkan informasi yang 
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didapatnya, sehingga hasil belajar dapat diterima dan berguna bagi peserta didik 

selama di sekolah atau setelah mereka lulus dari sekolah tersebut. 

Model pembelajaran tersebut adalah model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT (Numbered Head Together). Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT (Numbered Head Together) ini daharapkan dapat mendorong minat, 

motivasi, dan keaktifan peserta didik dalam proses KBM, yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik secara optimal.  

NHT (Numbered Heads Together) merupakan suatu strategi pembelajaran 

dengan cara setiap peserta didik diberi nomor kemudian dibuat suatu kelompok. 

Pembelajaran ini mengedepankan kepada aktivitas peserta didik dalam mencari, 

mengolah, dan melaporkan informasi dari beberapa sumber belajar yang akhirnya 

untuk dipresentasikan di depan kelas (Chotimah, 2009). NHT pertama kali 

dikenalkan oleh Kagan, dkk (1993). Model NHT adalah bagian dari model 

pembelajaran kooperatif struktural, yang menekankan pada struktur-struktur 

khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi peserta didik. Struktur 

Kagan menghendaki agar para peserta didik bekerja saling bergantung pada 

kelompok-kelompok kecil secara kooperatif. Struktur tersebut dikembangkan 

sebagai bahan alternatif dari sruktur kelas tradisional seperti mangacungkan 

tangan terlebih dahulu untuk kemudian ditunjuk oleh guru untuk menjawab 

pertanyaan yang telah dilontarkan. Suasana seperti ini menimbulkan kegaduhan 

dalam kelas, karena para peserta didik saling berebut dalam mendapatkan 

kesempatan untuk menjawab pertanyaan peneliti. 
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Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti di SMP 

Muhammadiyah 06 Dau Malang khususnya kelas VII A melalui wawancara guru 

bidang studi Biologi dan mengikuti langsung kegiatan pembelajaran diperoleh 

gambaran aktivitas belajar peserta didik. Selama proses belajar mengajar 

berlangsung, aktivitas belajar peserta didik kurang diantaranya peserta didik tidak 

menghargai pendapat teman, peserta didik kurang memperhatikan penjelasan 

guru, peserta didik masih banyak yang belum bisa mengemukakan pendapatnya, 

serta masih terdapat peserta didik yang mendominasi kegiatan pembelajaran. 

Proses pembelajaran masih didominasi oleh guru. Terdapat beberapa peserta didik 

yang kurang tertarik pada materi yang sedang dibahas, akibatnya materi pelajaran 

yang peserta didik dapat tidak maksimal, dan berpengaruh terhadap hasil belajar 

yang relatif lebih rendah dari kriteria ketuntasan minimal (KKM). Hasil belajar 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran rata-rata 65 sehingga belum memenuhi 

KKM. 

Beberapa penelitian mengenai pembelajaran kooperatif struktural model 

Numbered Heads Together (NHT) berpengaruh positif terhadap prestasi belajar 

peserta didik maupun keaktifan peserta didik. Salah satunya adalah hasil 

penellitian oleh Hayati (2007) dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar Biologi 

Siswa Kelas I SMP Negeri 1 Danau Panggang melalui kuis NHT”. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa: 1) pembelajaran Biologi dengan 

mengintegrasi kuis ke dalam model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam kelompok, mengerjakan tugas-tugas, berfikir 

bersama dan menjawab kuis, 2) pembelajaran Biologi dengan mengintegrasi kuis 
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ke dalam model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa, 3) respon siswa terhadap pelajaran Biologi yang semakin 

meningkat. 

Usaha untuk mengatasi rendahnya aktivitas belajar peserta didik, salah 

satunya dengan memperbaiki kualitas proses pembelajaran. Adanya proses 

pembelajaran yang lebih menyenankan, tidak monoton, melibatkan peserta didik, 

dan bermakna bagi peserta didik diharapkan mampu menumbuhkan aktivitas 

belajar yang akhirnya mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik (Sumanto, 

1990) 

Untuk mengetahui keefektifan dari penerapan metode pembelajaran IPA  

yang bervariasi, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul ” Penerapan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT (Numbered Head Together) Untuk 

Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas VII-A SMP 

Muhammadiyah 06 Dau Malang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

(Numbered Head Together) dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta 

didik kelas VII-A di SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang? 

2. Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

(Numbered Head Together) dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik 

kelas VII-A di SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk meningkatkan aktivitas belajar Biologi peserta didik kelas VII-A di 

SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang. 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar Biologi peserta didik kelas VII-A di 

SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Peserta didik  

a. Peserta didik akan lebih memahami materi yang dipelajari, karena 

peserta didik diajarkan mencari, mengolah dan melaporkan informasi 

yang didapatnya. 

b. Peserta didik dapat menerapkan cara pemecahan masalah melalui 

interaksi antar peserta didik. 

c. Peserta didik memiliki rasa tanggung jawab atas semua tugas yang 

telah diberikan oleh guru. 

2. Bagi Guru 

a. Mendapatkan pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik.  

b. Membantu pencapaian tujuan kurikulum yang seimbang dalam aspek 

akademik, kepribadian dan sosial. 
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3. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan bagi sekolah dalam rangka perbaikan proses 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan prestasi peserta didik.  

4. Bagi Peneliti 

Peneliti lebih mengetahui permasalahan yang timbul dalam pembelajaran 

Biologi, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan mengetahui 

salah satu model pembelajaran , serta mendapatkan pengalaman yang 

bermakna untuk dijadikan masukan untuk mempersiapkan diri dalam 

mengajar. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

1. Penelitian dilakukan di SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang kelas VII-A 

tahun 2011 

2. Model pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan hasil belajar 

peserta didik hanya dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Heads Together (NHT). 

3. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Klasifikasi Makhluk 

Hidup. 

 

1.6 Penegasan Istilah 

Istilah dasar yang perlu diperhatikan dalam skripsi ini adalah :  

1. Hasil belajar  

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2004). Sedangkan menurut 
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Horwart Kingsley (dalam Sudjana, 2004) membagi tiga macam hasil 

belajar mengajar : (1). Keterampilan dan kebiasaan, (2). Pengetahuan dan 

pengarahan, (3). Sikap dan cita-cita. 

2. Numbered Head Together 

NHT (Numbered Heads Together) merupakan suatu strategi pembelajaran 

dengan cara setiap peserta didik diberi nomor kemudian dibuat suatu 

kelompok. Pembelajaran ini mengedepankan kepada aktivitas peserta 

didik dalam mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari beberapa 

sumber belajar yang akhirnya untuk dipresentasikan di depan kelas 

(Chotimah, 2009). 

3. Aktivitas 

Aktivitas belajar adalah seluruh aktivitas siswa dalam proses belajar, mulai 

dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. Kegiatan fisik berupa 

ketrampilan-ketrampilan dasar sedangkan kegiatan psikis berupa 

ketrampilan terintegrasi (Juliantara, 2010). 

4. Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran dengan menekankan 

pada kerjasama antar anggota kelompok untuk memperoleh tujuan 

kelompok (Nurhadi, dkk : 2004). 


