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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk upaya meningkatkan hasil belajar dan keaktifan belajar siswa 

kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 3 Surakarta dengan penerapan metode pembelajaran 

active leaning Numbered Heads Together melalui m edia CD Interaktif . Subjek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA yang berjumlah 24 siswa. Penelitian ini berlangsung 

selama dua siklus. Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari hasil belajar ( aspek yang 

dinilai adalah aspek afektif yang berupa keaktifan siswa dan aspek kognitif yang berupa nilai 

dari post test) siswa pada mata pelajaran biologi. Penelitian ini merupakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu lebih 

mendeskripsikan data, fakta dan keadaan yang ada dari siklus I sampai dengan siklus II 

melalui tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data yang 

dikumpulkan melalui metode wawancara, metode observasi, metode test dan dokumentasi. 

Hasil belajar biologi pada materi Sistem Saraf Pada manusia siswa kelas XI IPA SMA 

Muhammadiyah 3 Surakarta pada aspek kognitif dari nilai awal 25%, siklus I sebesar 75% 

dan siklus II meningkat menjadi 91,66% target yang dicapai 80%. Sedangkan dari aspek 

afektif juga mengalami peningkatan yaitu pada siklus I 54,16% sedangkan siklus II 

meningkat menjadi 91,67%. Peningkatan hasil belajar aspek kognitif perolehan nilai awal ke 

siklus I yaitu 50% siklus I ke siklusII yaitu 16,66%; aspek afektif meningkat dari siklus I ke 

siklus II yaitu peningkatanya sebesar 37,51%. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan 

bahwa upaya penerapan pembelajaran dengan metode Numbered Heads Together (NHT) 

melalui media CD Interaktif dapat meningkatkan hasil belajar dan keaktifan belajar melalui 

aspek kognitif dan afektif pada materi sistem pernapasan siswa kelas XI IPA SMA 

Muhammadiyah 3 Surakarta tahun ajaran 2011/2012. 

Kata Kunci : Keaktifan dan Hasil Belajar, NHT, CD Interaktif, Pernapasan Manusia.



PENDAHULUAN 

Dalam proses tumbuh dan 

berkembangnya pendidikan sekarang 

ini, membawa suatu kenyataan 

bahwa hampir di semua negara baik 

yang telah maju maupun yang 

sedang berkembang pendidikan 

mendapat tempat yang paling 

penting dan harus diutamakan 

mengingat perkembangan sumber 

daya manusia (SDM) di Tanah Air 

kita yang tercinta ini. Pendidikan ini 

merupakan tempat yang sangat 

strategis dalam pembangunan di 

negara kita yang statusnya negara 

berkembang. Barangkali dengan 

alasan inilah kiranya memang 

beralasan untuk menyebut 

pendidikan itu sebagai suatu 

kepercayaan yang penuh harapan. 

Untuk itulah negara kita ini harus bisa 

mewujudkan pendidikan yang 

kemajuannya setaraf dengan negara 

yang telah maju, dengan jalan 

meningkatkan mutu dan kualitas 

pendidikan. Ada empat (4) standar 

kualitas pendidikan dalam urutan 

prioritasnya adalah sebagai berikut : 

guru (teacher), kurikulum 

(curriculum), atmosfer akademik 

(academic atmosphere), dan sumber 

keilmuan (academic resource). 

Di dalam konteks pendidikan, 

pengertian kualitas atau mutu dalam 

hal ini mengacu pada proses 

pendidikan dan hasil pendidikan. Dari 

konteks “proses” pendidikan yang 

berkualitas terlibat berbagai input 

(seperti bahan ajar: kognitif, afektif 

dan, psikomotorik), metodologi (yang 

bervariasi sesuai dengan kemampuan 

guru), sarana sekolah, dukungan 

administrasi dan sarana prasarana dan 

sumber daya lainnya serta penciptaan 

suasana yang    kondusif.    Dengan    

adanya 



manajemen sekolah, dukungan kelas 

berfungsi mensinkronkan berbagai 

input tersebut atau mensinergikan 

semua komponen dalam interaksi 

(proses) pembelajaran, baik antara 

guru, siswa dan sarana pendukung di 

kelas atau di luar kelas, baik dalam 

konteks kurikuler maupun ekstra- 

kurikuler, baik dalam lingkungan 

substansi yang akademis maupun 

yang non akademis dalam suasana 

yang mendukung proses 

pembelajaran. 

Proses pembelajaran 

merupakan suatu proses yang 

mengandung serangkaian perbuatan 

guru dan siswa atas dasar hubungan 

timbal balik yang berlangsung dalam 

situasi edukatif untuk mencapai 

tujuan tertentu. Interaksi atau 

hubungan timbal balik antara guru 

dan siswa itu merupakan syarat utama 

bagi berlangsungnya proses 

pembelajaran. Interaksi dalam 

peristiwa belajar mengajar 

mempunyai arti yang lebih luas, tidak 

sekedar hubungan antara guru dan 

siswa, tetapi berupa interaksi edukatif. 

Dalam hal ini bukan hanya 

penyampaian pesan berupa materi 

pembelajaran, melainkan penanaman 

sikap dan nilai pada diri siswa yang 

sedang belajar. Proses pembelajaran 

memiliki makna dan pengertian yang 

lebih luas daripada pengertian 

mengajar semata. Dalam proses 

pembelajaran tersirat adanya suatu 

kesatuan kegiatan yang tak 

terpisahkan antara siswa yang belajar 

dan guru yang mengajar. Antara 

kedua kegiatan ini terjalin interaksi 

yang saling menunjang. 

Untuk mencapai suatu interaksi 

dalam proses pembelajaran siswa 

khususnya pada bidang biologi, maka 

perlu suatu cara penyampaian 



yang efektif dan suatu pendekatan 

oleh guru pada siswanya, yaitu 

dengan cara memakai suatu metode 

dan media. Biologi (IPA) merupakan 

suatu ilmu pengetahuan yang 

mempelajari struktur maupun fungsi 

dari makhluk hidup. Untuk belajar 

biologi bukan hanya teori yang 

digunakan, melainkan praktek juga 

penting untuk mendukung dalam 

mengembangkan proses 

pembelajaran siswa. Untuk itulah 

metode yang kreatif dan inovatif 

serta media seperti sekarang ini yang 

marak banyak dipergunakan pada 

lembaga–lembaga pendidikan sangat 

membantu dalam psoses 

pembelajaran. 

Pemilihan metode dan media 

juga tidak sembarangan, akan tetapi 

harus tepat pada materi dan keadaan 

siswanya itu sendiri. Metode dan 

media    pembelajaran    biologi    ini 

sangat berperan dalam proses 

pembelajaran siswa, karena dengan 

metode pembelajaran yang menarik 

dan inovatif, minat belajar siswa 

meningkat dan siswa juga tidak bosan 

untuk mengikuti proses pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru. 

Pada sisi lain, untuk mencapai 

proses pembelajaran yang baik dapat 

kita lihat dari keaktifan siswa pada 

saat proses pembelajaran 

berlangsung dan hasil belajar dari 

siswa saat dilakukannya suatu proses 

evaluasi oleh guru. Agar siswa terlibat 

aktif dalam proses pembelajaran, 

maka diperlukan berbagai upaya dari 

guru untuk dapat membangkitkan 

keaktifan mereka. Sehubungan 

dengan pentingnya upaya guru dalam 

membangkitkan keaktifan siswa 

dalam belajar, maka guru     

hendaknya     mengondisikan 



pembelajaran yang menuntut siswa 

aktif dalam melakukan kegiatan 

belajar.Beberapa bentuk upaya yang 

dapat dilakukan guru dalam 

mengembangkan keaktifan belajar 

siswa dalam mata pelajaran adalah di 

antaranya dengan meningkatkan 

minat siswa, membangkitkan 

motivasi siswa, menerapkan prinsip 

individualitas siswa, serta 

menggunakan media yang menarik 

dalam pembelajaran dan metode yang 

efektif dan inovatif untuk upaya 

pendekatan pembelajaran pada siswa 

yang memicu dalam peningkatan 

keaktifan belajar siswa dan hasil 

belajar siswa. 

SMA Muhammadiyah 3 

Surakarta adalah SMA yang 

mempunyai orientasi untuk 

memberikan bekal pengetahuan, sikap 

dan keterampilan yang optimal. 

Berdasarkan        hasil       observasi 

didapatkan bahwa tingkat penilaian 

didapatkan dari aspek kognitif dan 

aspek afektif. Adapun aspek 

penilaian kognitif pada tahap awal 

yaitu 25%. Sedangkan untuk 

penilaian aspek afektif yaitu meliputi 

indikator berikut ini; indikator 

pertama yaitu kehadiran di kelas 

62,50%, indikator kedua ketepatan 

waktu dalam mengikuti 

pembelajaran 70,83%, indikator 

ketiga dalam hal mendengarkan 

penjelasan guru 54,17%, indikator 

keempat yaitu keaktifan di dalam 

kelas 58,33%, indikator kelima yaitu 

konsentrasi didalam kelas 54,17%. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Setiap proses belajar siswa 

selalu menampakkan keaktifan 

dengan bentuk yang beraneka ragam, 

mulai dari kegiatan fisik yang mudah 

teramati sampai kegiatan psikis yang 

sulit diamati. Kegiatan fisik berupa 



membaca, mendengar, menulis, 

berlatih, keterampilan-keterampilan 

dan sebagainya. Kegiatan psikis 

misalnya menggunakan pengetahuan 

yang dimiliki untuk memecahkan 

masalah yang dihadapi, 

membandingkan satu konsep dengan 

konsep lain, menyimpulkan hasil 

percobaan (Dimyati dan Mudjiono, 

2002:45). 

Yamin (2007: 77) menyatakan 

bahwa keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran dapat merangsang dan 

mengembangkan bakat yang 

dimilikinya, berfikir kritis, dan dapat 

memecahkan permasalahan- 

permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari. Disamping itu pengajar 

dapat merekayasa sistem 

pembelajaran secara sistematis, 

sehingga merangsang keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran. Aktifitas     

belajar     siswa     dapat 

diketahui berdasarkan partisipasi 

siswa dalam menetapkan tujuan 

kegiatan pembelajaran, penekanan 

pada aspek afektif dalam belajar. 

Menurut Winkel (2005:36), 

“hasil belajar adalah setiap macam 

kegiatan belajar menghasilkan sesuatu 

perubahan yang khas yaitu hasil 

belajar”. Oemar Hamalik mengatakan 

bahwa “Hasil belajar adalah hasil 

usaha yang telah dicapai atau yang 

telah dikerjakan untuk mendapatkan 

suatu kecakapan dan 

kepandaian”(2000:24). 

Menurut Gagne dalam 

Dimyati, (2009 :11), hasil belajar 

menurut kapabilitas siswa. 

Kapabilitas tersebut berupa informasi 

verbal, keterampilan motorik, dan 

sikap. 

Hasil belajar juga merupakan 

berbagai kapasitas yang diperoleh 

siswa sehubungan dengan 



keikutsertaannya dalam proses 

pembelajaran. Di satu sisi hasil 

belajar merupakan pencapaian tujuan 

pengajaran, di sisi lain hasil belajar 

merupakan puncak belajar siswa 

(Dimyati dan Mudjiono, 2009:35). 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini 

merupakan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Kata Penelitian 

Tindakan Kelas terdiri dari frase atau 

unsur kata pembentuknya ialah 

penelitian, tindakan, dan kelas. 

Penelitian menunjuk pada suatu 

kegiatan mencermati suatu obyek 

dengan menggunakan cara dan 

aturan metodologi tertentu untuk 

memperoleh data atau informasi 

yang bermanfaat untuk 

meningkatkan mutu suatu hal yang 

menarik   minat  dan   penting   bagi 

peneliti. 

Teknik Pengumpulan Data 

Tekhnik pengumpulan data 

yang digunakan oleh peneliti untuk 

mendapatkan informasi berupa 

observasi, wawancara, dokumentasi 

(lembar penilaian tentang keaktifan 

belajar siswa), dan tes akhir. 

Pada penelitian tindakan kelas 

(PTK) ini analisis data dilakukan 

secara deskriptif kualitatif. Analisis 

kualitatif dilakukan dengan metode 

alur yaitu data dianalisis sejak 

tindakan pembelajaran dilaksanakan, 

dikembangkan selama proses 

pembelajaran. 

Alur yang dilalui meliputi 

reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Reduksi data adalah proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada 



penyederhanaan dan transformasi data 

kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. Kegiatan 

ini mulai dilakukan dalam setiap 

tindakan terhadap sekumpulan 

informasi yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan. Dengan demikian 

langkah analisis data kualitatif dalam 

tindakan ini dilakukan semenjak 

tindakan-tindakan dilaksanakan. 

Dikatakan berhasil dan 

berkualitas apabila seluruhnya atau 

setidak-tidaknya sebagian besar 

(75%) siswa peserta didik terlibat 

secara aktif ataupun mental dalam 

proses pembelajaran. Penelitian dapat 

dihentikan apabila setiap indikator 

dari aspek yang diukur sudah 

mencapai target yang ditentukan, 

sebaliknya jika masing-masing 

variabel yang diukur belum 

memenuhi    target    capaian    maka 

dilanjutkan siklus berikutnya untuk 

mencapai target yang telah ditetapkan. 

Untuk dapat mengukur 

keberhasilan suatu tindakan 

diperlukan indikator 

pencapaian. Indikator 

pencapaian dalam penelitian ini 

yaitu: Dalam pembelajaran 

dikatakan berhasil apabila nilai 

hasil belajar siswa rata-rata 

setiap individu ≥ KKM yaitu 

75. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Sekolah yang dipilih sebagai 

tempat penelitian adalah SMA 

Muhammadiyah 3 Surakarta.Lokasi 

sekolah ini berada di Jl. Kol.Sutarto 

62 Jebres Surakarta. Letaknya sangat 

jauh dari kampus UMS yaitu kurang 

lebih 8 km. 



Sekolah ini didirikan pada hari 

Senin, tanggal 18 Ramadhan 1401 

atau tanggal 20 Juli 1981 oleh 

pimpinan daerah Majelis Pendidikan 

Pengajaran dan Kebudayaan 

kotamadya Surakarta dengan Surat 

Keputusan Kanwil Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan 446/ I. 3/ 

I. 83 tanggal 12 Februari 1983. Status 

sekolah ini terakriditasi A sedangkan 

status tanah dan status bangunan 

sekolah ini sebagai hak milik dan 

milik sendiri. 

Saat ini sekolah mempunyai 9 

kelas dengan uraian sebagai berikut. 3 

kelas yang berada di lantai I untuk 

kelas X, 3 kelas yang berada di lantai 

II untuk kelas XI yang terdiri dari 

kelas XII IPA 1, kelas XII IPS 1, dan 

kelas XII IPS 2. Jumlah siswa yang 

belajar di sekolah ini sebanyak 220 

orang siswa, yaitu siswa kelas X 

sebanyak 79 orang. 

Kelas XI sebanyak 71orang. Kelas 

XII sebanyak 70 orang. 

Lingkungan fisik sekolah 

terdiri dari ruang guru, ruang kepala 

sekolah, kantor TU, perpustakaan, 

ruang kelas, laboratorium, fasilitas 

kelas, sarana dan prasarana 

pembelajaran, ruang olah raga, ruang 

kesenian, ruang BK, ruang OSIS, 

koperasi sekolah, kelengkapan 

administrasi sekolah, mushola, ruang 

UKS, halaman, taman, teras, pagar, 

tempat parkir, serta kantin sekolah. 

Berdasarkan hasil refleksi 

siklus I, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa kegiatan 

pembelajaran telah mengalami 

peningkatan pemahaman siswa dan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran 

biologi pada materi proses mekanisme 

pertukaran O2 dan CO2 dari alveolus 

ke kapiler darah dan berbagai  macam     

gangguan  atau 



penyakit yang berkaitan dengan 

sistem pernapasan. 

Dari hasil nilai kognitif, 

diperoleh data nilai rata – rata siswa 

yang diperoleh dari hasil penilaian 

post test yang telah diberikan yaitu 

84,37 poin, dengan siswa yang 

memperoleh nilai lebih dari nilai 

KKM sejumlah 22 orang, dengan 

prosentase 91,66%. 

Pembelajaran siklus II terlihat 

guru sudah tidak lagi mendominasi. 

Pembelajaran sudah terpusat pada 

siswa. Motivasi yang diberikan guru 

agar siswa lebih giat belajar sudah 

berjalan lancar dan hasilnya sudah 

mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan dibandingkan dengan siklus 

I. Dalam hal ini, penggunaan metode 

pembelajaran NHT melalui media CD 

Interaktif sudah terlihat kondusif. 

Berdasarkan dari data 

penelitian tersebut, tindak belajar 

mengajar yang dilakukan dengan 

metode pembelajaran NHT melalui 

media    CD    Interaktif dapat 

mendorong dan meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar siswa. 

Siswa lebih aktif dan berminat dalam 

mengikuti proses pembelajaran seperti 

diskusi dan tanya jawab serta 

memecahkan masalah dan disepakati 

bersama. 

Terjadinya perubahan ini 

dikarenakan dalam proses lebih 

mengedepankan metode NHT yang 

dilengkapi dengan media CD 

Interaktif yang membuat siswa lebih 

antusias dengan suasana baru dalam 

proses pembelajaran dan dapat 

menarik keaktifan siswa untuk 

mengikuti proses pembelajaran ini, 

ditandai dengan siswa lebih dapat 

memahami     materi     yang     telah 



dipelajari sehingga permasalahan-

permasalahan yang menghambat 

proses pembelajaran dapat 

teridentifikasi untuk kemudian dapat 

ditemukan solusinya atas dasar 

kesepakatan bersama dengan suasana 

yang demokratis dan terbuka. Solusi 

yang telah disepakati menunjukkan 

bahwa metode NHT melalui CD 

Interaktif dapat meningkatkan 

keaktifan belajar dan hasil belajar 

siswa. 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian tindakan 

kelas yang telah dilakukan oleh peneliti, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. 

Pembelajaran dengan menerapan metode 

pembelajaran Numbered Heads Together 

melalui media CD Interaktif dapat 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 

siswa baik 

dilihat dari aspek kognitif dan aspek 

afektif. 

2. Hasil belajar siswa pada aspek 

kognitif mengalami peningkatan dari 

nilai awal 25%, pada siklus I 75%, 

dan pada siklus II meningkat menjadi 

91,66%, sedangkan hasil belajar siswa 

pada aspek afektif juga mengalami 

peningkatan pada dari nilai awal 50% 

, pada siklus I 54,16% dan pada siklus 

II meningkat menjadi 91,67%. 

3. Keaktifan siswa dapat dilihat dari rata 

– rata hasil penilaian aspek afektif 

yaitu pada pra siklus(tahap awal) 

(50%), kemudian pada siklus I 

meningkat sebanyak (54,17%), dan 

pada siklus II terjadi peningkatan 

yang cukup signifikan yaitu sebnyak 

(91,67%). 
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