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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia, 

sebagai suatu kegiatan yang sadar akan tujuan maka dalam pelaksanaannya 

berada dalam suatu proses yang berkesinambungan dalam setiap jenis dan 

jenjang pendidikan semuanya berkaitan dalam suatu system pendidikan yang 

integral (Syaiful Bahri Djamarah, 2002). 

Pendidikan juga sangat penting peranannya dalam kehidupan dan tidak 

dapat dipisahkan dari kehidupan. Maka pemerintah khususnya di Negara 

Indonesia diharapkan dapat melaksanakan pembangunan di segala bidang 

pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Diantara tujuan 

pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, 

memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cita-cita 

tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia pembangunan yang dapat 

membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas 

pembangunan bangsanya (Anonim, 1997). 

Dalam peningkatan mutu pendidikan menuntut kerja keras berbagai 

pihak mulai dari tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik masyarakat dan 

pemerintahan untuk mencapai tujuan akhir yaitu sumber daya manusia yang 

berkualitas, sehingga peserta didik perlu dipersiapkan sejak dini. Sikap pasif  
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siswa dalam proses pembelajaran dan sistem pembelajaran yang monoton 

telah berdampak pada prestasi belajar siswa. Untuk menumbuhkan sikap aktif, 

kreatif dan inovatif dari siswa tidaklah mudah. Fakta yang terjadi adalah guru 

dianggap sebagai sumber belajar yang paling benar, sedangkan siswa hanya 

sebagai pendengar ceramah guru. Hal ini mengakibatkan proses belajar 

mengajar cenderung membosankan dan menjadikan siswa belajar dengan 

terpaksa. 

Peran pendidik antara lain sebagai fasilitator, motivator pemacu dan 

pemberi inspirasi bagi siswa / peserta didik. Tugas guru tidak hanya 

menyampaikan informasi kepada peserta didik, tetapi harus menjadi fasilitator 

yang bertugas memberikan kemudahan belajar kepada seluruh peserta didik 

agar dapat mereka dapat belajar dalam suasana menyenangkan. Guru sebagai 

motivator adalah guru yang mampu membandingkan nafsu belajar siswa 

untuk menciptakan suasana yang kondusif. Guru sebagai pemacu belajar 

adalah guru harus mampu melipatgandakan potensi peserta didik dan 

mengembangkannya sesuai dengan aspirasi dan cita-cita mereka dimasa yang 

akan datang (Mulyasa, 2007). 

Salah satu upaya untuk meningkatkan keberhasilan pendidikan Biologi 

yaitu menggunakan pembelajaran aktif dimana siswa  melakukan sebagian 

besar pekerjaan yang harus dilakukan. Belajar aktif merupakan langkah cepat, 

menyenangkan, mendukung dan sangat menarik. Untuk mempelajari sesuatu 

dengan baik, belajar aktif  membantu untuk mendengarkan, melihat, 

mengajukan pertanyaan tentang pelajaran tertentu  dan mendiskusikannya 
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dengan teman yang lain. Metode pembelajaran sangat banyak sekali 

macamnya dan masing-masing metode tentunya memiliki beberapa 

kekurangan dan kelebihan. Pemilihan metode tentunya harus memperhatikan 

beberapa hal seperti materi yang akan disampaikan, tujuan pembelajaran, 

waktu yang tersedia dalam pembelajaran dan hal-hal yang berkaitan dengan 

keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. Keberhasilan itu meliputi 

perubahan dalam artian pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan perubahan 

perbuatan (psikomotorik) (Silberman Melvin, 2001). 

Untuk memperoleh ketrampilan tersebut perlu diterapkan adanya 

metode pembelajaran yang sesuai. Pada penelitian ini digunakan metode 

pembelajaran NHT. Adapun kelebihan dari strategi pembelajaran ini adalah 

agar siswa aktif dalam mengemukakan pendapatnya. Teknik ini memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide dan 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat (Anita Lie, 2004). 

Penelitian ini mengambil tempat SMA Muhammadiyah 3 Surakarta 

karena karakter siswa yang bermacam-macam yang membuat peneliti tertarik 

dan minat siswa terhadap mata pelajaran Biologi siswa yang masih rendah. 

Sehingga tercipta ide untuk melaksanakan suatu penelitian menggunakan 

metode Numbered Heads Togsther agar hasil belajar siswa dapat meningkat. 
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Dari uraian di atas maka diadakan penelitian yang berjudul : 

“MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BIOLOGI PADA POKOK 

BAHASAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DENGAN 

MENERAPKAN PEMBELAJARAN NUMBERED HEADS TOGETHER 

(NHT) SISWA KELAS X1 SMA MUHAMMADIYAH 3 SURAKARTA 

TAHUN AJARAN 2007/2008” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar dapat mengkaji dan menjawab suatu permasalahan secara 

mendalam, serta lebih terarah, efektif dan efisien, maka penelitian ini perlu 

dibatasi pada : 

1. Subyek penelitian  

Subyek dalam penelitian ini adalah pembelajaran Numbered Heads 

Together. 

2. Obyek penelitian 

Siswa Kelas X1 SMA Muhammadiyah 3 Surakarta Tahun Ajaran 

2007/2008. 

3. Parameter 

Parameter yang digunakan adalah hasil belajar, yaitu aspek kognitif dan 

aspek afektif dari pembelajaran siswa kelas X1 SMA Muhammadiyah 3 

Surakarta tahun ajaran 2007/2008 menggunakan  metode pembelajaran 

Numbered Heads Together. Hasil yang diharapkan adalah 70% dan dapat 

meningkatkan hasil belajar secara maksimal. 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan latar belakang dapat 

dikemukakan perumusan masalah yaitu, Bagaimana Peningkatan Hasil Belajar 

Biologi Siswa dengan menggunakan  metode pembelajaran Numbered Heads 

Together pada Siswa Kelas X1 SMA Muhammadiyah 3 Surakarta tahun ajaran 

2007/2008? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui Peningkatan Hasil Belajar Biologi Siswa dengan  Pembelajaran 

Numbered Heads Together pada Siswa kelas X1 SMA Muhammadiyah 3 

Surakarta tahun ajaran 2007/2008. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah :  

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Memberikan tambahan ilmu dan suatu metode baru yang menarik dalam 

pembelajaran. Dengan metode ini diharapkan ilmu pengetahuan dapat 

lebih maju dan kegiatan belajar khususnya Biologi dapat tercapai secara 

maksimal. 

2. Bagi Masyarakat 

a. Bagi Siswa 
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Siswa dapat terbiasa untuk belajar aktif diantaranya dalam 

mengajukan beberapa pertanyaan dan dapat menjawab dengan baik 

didalam kelas maupun diluar kelas. Selain itu juga terbiasa untuk 

mengembangkan pikiranya dan selalu kritis pada hal positif. 

b. Bagi Guru 

Memberikan informasi untuk menyelenggarakan pembelajaran aktif 

dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan 

menggunakan metode pembelajaran NHT. 

c.  Bagi Sekolah 

Dengan adanya metode-metode pembelajaran yang baik dan inovatif 

maka dapat mewujudkan siswa yang cerdas serta berprestasi yang 

diharapkan mampu mengaplikasikan di lingkungan sekitar dan 

membawa nama baik sekolah.  




