
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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 
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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. 
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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 
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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%. 

Bedasarkan observasi juga ditemukan bahwa pembelajaran masih 

terpusat pada guru (Teacher Centered Learning). Hal ini terlihat dari proses 

pembelajaran yang didominasi oleh metode ceramah, yang menyebabkan 

penguasaan konsep siswa masih kurang. Hal ini terlihat dari rata-rata nilai 

ulangan harian siswa yang masih di bawah standar KKM sekolah dengan  
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prosentase yaitu 25% . Selain itu juga kurangnya penggunaan fungsi media 

audiovisual pada saat pembelajaran berlangsung. Pembelajaran dengan 

media audiovisual ini sebenarnya dapat menarik siswa untuk lebih aktif 

pada saat pembelajaran berlangsung. Untuk itulah pemilihan metode dan 

media pembelajaran yang efektif yang disesuaikan dengan materi 

pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Sehingga dalam proses belajar 

mengajar guru dan siswa aktif yang akhirnya tujuan pengajaran dapat 

dicapai. 

Salah satu alternatif yang diajukan untuk meningkatkan keaktifan 

belajar dan hasil belajar siswa yaitu dengan implementasi metode Numbered 

Heads Together (NHT) dan didukung dengan  penggunaan media CD 

Interaktif. Kelebihan metode NHT yaitu 1) Setiap siswa menjadi siap semua 

2) Dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh 3) Siswa yang pandai 

dapat mengajari siswa yang kurang pandai. Untuk itulah peneliti ingin 

mencoba menerapkan metode Numbered Heads Together( NHT ) serta 

menggunakan media CD Interaktif untuk membantu siswa agar tertarik 

mengikuti proses pembelajaran, sehingga siswa dan guru dapat berinteraksi 

secara aktif  dan efektif. 

Berdasarkan hasil penelitian dari Pradana (2010) yang berjudul 

“Penerapan Pembelajaran Kooperatif Dengan Teknik NHT (Numbered 

Heads Together) Disertai Multimedia Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Biologi di SMP Negeri 1 Sukoharjo”, dapat disimpulkan bahwa 

Pembelajaran kooperatif NHT (Numbered Head Together) disertai 
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multimedia dapat meningkatkan hasil belajar biologi siswa SMP Negeri I 

Sukoharjo. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti ingin menitik 

beratkan penelitian pada faktor lingkungan yang di dalamnya mencakup 

sekolah. Pada sekolah inilah kegiatan pembelajaran berlangsung. Maka 

peneliti mengambil judul penelitian “Upaya Peningkatan Keaktifan dan 

Hasil Belajar Siswa dengan Menggunakan Metode Numbered Heads 

Together (NHT) Pada Sistem Pernafasan Manusia Siswa Kelas XI SMA 

Muhammadiyah 3 Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012 “. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat diidentifikasi 

masalah-masalah yang terjadi sebagaiberikut : 

1. Siswa menganggap mata pelajaran biologi merupakan pelajaran yang 

sulit sehingga hasil belajar siswa rendah. 

2. Siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah biologi 

karena pemahaman materi yang masih kurang. 

3. Kurang tepatnya pemilihan suatu metode yang digunakan guru di 

dalam menyampaikan materi ajar. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dari identifikasi masalah di atas ternyata permasalahan yang ada 

masih luas sehingga perlu diadakan pembatasan masalah sebagai berikut : 
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1. Subjek Penelitian 

Siswa kelas XI IPA yang berjumlah 24 siswa, terdiri dari 21 siswa 

perempuan dan 3 siswa laki-laki di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta 

tahun ajaran 2011/2012. 

2. Objek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah penerapan metode NHT  dan media CD 

Interaktif dalam meningkatkan keaktifan belajar dan hasil belajar 

biologi. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

Adakah peningkatan keaktifan belajar dan hasil belajar biologi pada materi 

“Sistem Pernafasan Manusia” siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 3 

Surakarta melalui metode NHT dengan media CD Interaktif ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui penerapan metode NHT terhadap proses pembelajaran 

biologi pada materi Sistem Pernafasan Manusia pada siswa kelas XIIPA 

SMA Muhammadiyah 3 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 

2. Untuk mengetahui peningkatan keaktifan belajar dan hasil belajar biologi 

melalui  metode NHT (Numbered Head Together) pada siswa kelas XI IPA 

SMA Muhammadiyah 3 Surakarta tahun ajaran  2011/2012. 
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F. Manfaat Penelitian 

Setelah penelitian ini selesai diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian diharapkan secara teoritis dapat 

memberikan sumbangan kepada pembelajaran biologi, utamanya pada 

peningkatan keaktifan belajar dan hasil belajar siswa melalui metode 

NHT (Numbered Head Together).Mengingat pentingnya metode NHT 

dalam pembelajaran biologi dan peranannya cukup besar bagi siswa 

dalam hal meningkatkan keaktifan dan hasil belajar biologi, oleh 

karenanya wajar jika guru memiliki keyakinan untuk menerapkannya 

pada pembelajaran biologi. 

Secara khusus, penelitian ini akan memberikan kontribusi pada 

strategi pembelajaran biologi berupa pergeseran dari pembelajaran yang 

hanya mementingkan hasil pembelajarannya saja tetapi juga 

mementingkan prosesnya karena dalam pembelajaran disarankan untuk 

menggunakan paradigma belajar yang menunjukkan kepada proses 

untuk meningkatkan hasil belajar. 

2. Manfaat Praktis 

Pada manfaat praktis, penelitian ini memberikan sumbangan 

bagi guru, siswa, dan peneliti : 

a. Manfaat Bagi Guru, dapat memberi masukan untuk; 
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1) Mendapatkan pengalaman langsung melakukan penelitian 

tindakan kelas (PTK) untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan mengembangkan profesi guru. 

2) Memberikan kesempatan guru lebih menarik siswa dalam proses 

pembelajaran. 

3) Mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi yang dapat 

memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran di kelas. 

b. Manfaat Bagi Siswa 

1) Meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar biologi sehingga 

dapat meningkatkan minat belajar yang akan mambawa 

pengaruh yang positif yaitu terjadinya peningkatan hasil belajar 

yang baik serta penguasaan konsep dan keterampilan yang 

lainnya. 

2) Menumbuhkembangkan potensi siswa agar menjadi lebih baik. 

3) Menumbuhkan kemampuan memecahkan masalah, kemampuan 

berkomunikasi, dan mengembangkan keterampilan berpikir 

tinggi siswa. 

c. Manfaat Bagi Peneliti, sebagai informasi dalam; 

1) Pemecahan permasalahan penelitian sehingga akan didapatkan 

suatu model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

2) Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dalam melakukan 

penelitian tindakan kelas dan melatih diri dalam menerapkan 
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ilmu pengetahuan khususnya tentang konsep biologi yang telah 

dapat diterapkan saat terjun langsung dilapangan. 

  




