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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Biologi adalah mata pelajaran yang memiliki tingkat kesulitan 

yang cukup tinggi. Terlebih lagi, biologi juga menuntut siswa untuk 

mampu menghafal teori yang ada. Menginggat pentingnya pelajaran 

biologi, maka perlu diadakan inovasi pembelajaran agar dapat membantu 

mempermudah siswa dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan 

oleh guru. 

Sebagai salah satu mata pelajaran yang diikut sertakan  dalam ujian 

nasional, biologi merupakan mata pelajaran yang mewajibkan siswa untuk 

banyak membaca. Banyak kesulitan yang ditemukan oleh siswa dalam 

belajar biologi. Akan tetapi, kesulitan ini dapat disiasati dengan banyak 

membaca dan banyak mengerjakan contoh-contoh soal biologi. Baik soal 

yang berasal dari buku atau pun soal yang yang berasal dari internet dan 

sumber lain yang mendukung. 

Rendahnya nilai pelajaran biologi dipengaruhi oleh beberapa 

factor, antara lain adalah rendahnya aktifitas dan kreatifitas siswa dalam 

proses pembelajaran. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa 

peserta didik berperan pasif hanya sebagai pendengar, metode yang biasa 

diterapkan oleh pendidik adalah metode ceramah. Sebenarnya metode 

ceramah bukanlah metode yang buruk, akan tetapi dalam penggunaan 
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metode ceramah pembelajaran lebih terfokus pada guru sehingga 

kreatifitas siswa dalam menyumbangkan ide atau pun gagasan mereka 

seperti ada ruang pembatasnya. Peserta didik kurang leluasa dalam 

menciptakan kreasi baru. 

Proses belajar mengajar dapat diartikan sebagai suatu aktivitas 

mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan 

menghubungkan dengan anak, sehingga terjadi proses belajar. Dapat 

dikatakan juga mengajar sebagai upaya menciptakan kondisi yang 

kondusif untuk berlangsungnya kegiatan belajar bagi para siswa. Mengajar 

adalah segala upaya yang disengaja dalam rangka memberi kemungkinan 

bagi siswa untuk terjadinya proses belajar sesuai dengan tujuan yang telah 

dirumuskan. 

Dalam proses pembelajaran, interaksi antara peserta didik dan 

pendidik sangatlah dibutuhkan untuk menciptakan suasana pembelajaran 

yang menarik dan tidak terkesan membosankan atau monoton. Sistem 

pembelajaran yang diterapkan biasanya berfokus pada guru. Peran siswa 

dalam setiap pembelajaran hanya sebagai pendengar yang pasif sehingga 

siswa masih kesulitan untuk memahami konsep-konsep yang terkait dalam 

bentuk aljabar. Proses pembelajaran yang terjadi di SMPN 3 Colomadu 

biasanya lebih berfokus pada peran seorang guru sebagai fasilitator utama 

didepan kelas dan peserta didik hanya sebagai pendengar pasif dibangku 

belakang. 
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Dari jumlah siswa tidak lulus, paling banyak siswa gagal di bidang 

Matematika. Berikutnya secara berurutan bidang Bahasa Inggris, Ilmu 

Pengetahuan Alam, dan Bahasa Indonesia. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari suara merdeka.com, hasil Ujian Nasional (UN) SMP/MTs 

untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah sepertinya belum menunjukkan hasil 

yang memuaskan. Selain tingginya jumlah siswa yang tidak lulus UN, 

yakni 4.287 siswa, enam SMP Terbuka di Jateng masuk dalam daftar 

sekolah dengan tingkat kelulusan di bawah 25 %.  

Sejalan dengan suara merdeka.com, data yang diperoleh dari 

kompas.com adalah sebagai berikut sebanyak 15.945 siswa dari total 

3.697.865 peserta ujian nasional tingkat sekolah menengah 

pertama/madrasah tsanawiyah dinyatakan tidak lulus. Siswa tidak lulus 

terbanyak ada di Jawa Tengah, yakni 4.287 siswa dari 506.643 peserta 

UN. Rata-rata nilai UN  tahun ini turun 0,41 % dari 7,88 tahun lalu 

menjadi 7,47. Tetapi, tingkat kelulusan naik, dari 99,45 % menjadi 99,57 

%. Pada tahun ini tidak ada sekolah yang tingkat kelulusannya 0 %. 

Adapun untuk sekolah yang lulus 100 %, ada 42.146 sekolah (88,94 %) 

dengan jumlah siswa 3.169.682 orang. 

Hasil analisis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

menunjukkan, UN bisa memilah potensi kompetensi kemampuan siswa 

hingga rinci. Dilihat dari distribusi nilai siswa tidak lulus (15.945 orang), 

rata-rata nilai UN-nya 3,77, sedangkan nilai sekolahnya 7,33. Meski tak 

ada sekolah dengan tingkat kelulusan 0 %, masih ada 25 sekolah dengan 
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tingkat kelulusan kurang dari 25 %. Dari 25 sekolah itu, 10 di antaranya 

sekolah terbuka yang berstatus sekolah negeri. Sekolah dengan nilai UN 

murni terkecil (12,40 hingga 15,44) berada di Papua, Papua Barat, Nusa 

Tenggara Timur, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tengah. 

Berkaitan dengan jumlah kelulusan yang relative rendah,  maka tugas kita 

sebagai bagian dari komponen pendidikan yang harus kita lakukan adalah 

memperbaiki dengan sejumlah intervensi sarana prasarana yang telah 

tersedia. 

Pembelajaran dengan menggunakan metode seperti ini tidak 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan 

kreatifitas ide dan gagasan mereka. Pemilihan model pembelajaran yang 

tepat dapat merangsang minat dan perhatian peserta didik untuk 

meningkatkan interaksi  antara peserta didik dengan guru. Dengan 

demikian, diharapkan adanya peningkatan hasil prestasi belajar siswa. 

Selain itu, evaluasi pembelajaran juga perlu dilakukan oleh pendidik untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa secara menyeluruh. Diadakannya 

evaluasi ini, diharapkan peserta didik benar-benar mampu menguasai dan 

memahami materi yang telah diajarkan oleh pendidik dengan nilai 

melebihi batas tuntas yaitu 70. 

Salah satu model pembelajaran yang dikembangkan dan diyakini 

mampu meningkatkan kinerja siswa adalah pembelajaran kooperatif. Salah 

satu pendekatan pembelajaran kooperati adalah tipe NHT (Numbered 

Heads Together) tipe ini menantang untuk memberi waktu siswa berfikir 
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lebih banyak, menjawab, dan saling bekerja sama satu sama lain, karena 

pembelajaran dilakukan secara berkelompok. Dalam setiap proses 

pembelajaran guru bisa mencoba strategi ini untuk memahami suatu 

konsep dari suatu materi yang akan diajarkan. 

Model pembelajaran kooperatif mempunyai banyak sekali variasi. 

Selain model prembelajaran tipe NHT, contoh lain dari model 

pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

(Teams Games Tournaments). Permainan dalam TGT dapat berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang ditulis pada kartu-kartu yang diberi angka. 

Tiap siswa, akan mengambil sebuah kartu yang diberi angka tadi dan 

berusaha untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam kartu yang 

telah dia ambil tadi. 

Turnamen harus memungkinkan semua siswa dari semua tingkat 

kemampuan (kepandaian) untuk menyumbangkan poin bagi kelompoknya. 

Prinsipnya, soal sulit untuk anak pintar, dan soal yang lebih mudah untuk 

anak yang kurang pintar. Hal ini dimaksudkan agar semua anak 

mempunyai kemungkinan memberi skor bagi kelompoknya. Permainan 

yang dikemas dalam bentuk turnamen ini dapat berperan sebagai penilaian 

alternatif atau dapat pula sebagai reviu materi pembelajaran. 

Namun demikian, tidak ada satupun model pembelajaran yang 

cocok untuk semua materi, situasi dan anak. Setiap model pembelajaran 

memiliki karakteristik yang menjadi penekanan dalam proses 

implementasinya dan sangat mendukung ketercapaian tujuan 
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pembelajaran. Secara psikologis, lingkungan belajar yang diciptakan guru 

dapat direspon beragama oleh siswa sesuai dengan modalitas mereka. 

Dalam hal ini, pembelajaran kooperatif dengan teknik TGT maupun NHT, 

memiliki keunggulan dan kelemahan dalam implementasinya terutama 

dalam hal pencapaian hasil belajar dan efek psikologis bagi siswa. 

Selain ketepatan dalam pemilihan metode yang digunakan, 

ketepatan dalam pemilihan media pembelajaran juga mempengaruhi hasil 

akhir dari proses pembelajaran itu sendiri. Media yang digunakan harus 

sesuai dengan materi yang diajarkan. Selain itu juga pemilihan media 

pembelajaran harus melihat ada tidaknya sarana prasarana di sekolah yang 

mendukung. Karena tidak semua sekolah mempunyai fasilitas 

pembelajaran yang memadai. Faktor lain yang mempengaruhi ketepatan 

pemilihan media pembelajaran adalah kemampuan siswa. 

Proses pembelajaran akan lebih efektif apabila obyek dan kejadian 

yang menjadi bahan pembelajaran dapat divisualisasikan secara realistis 

(nyata) menyerupai kejadian yang sebenarnya. Peran visual yang paling 

sederhana, praktis, mudah dibuat, dan menarik perhatian siswa adalah 

dengan gambar terlebih lagi gambar dibuat berwarna dan terkesan hidup 

(nyata). Kemajuan ilmu teknologi mempermudah pendidik untuk 

menyajikan berbagai media pendukung yang lebih inovatif seperti gambar, 

kartun, atau grafik yang dikemas sedemikian sehingga menarik perhatian 

peserta didik. Sehubungan dengan uraian latar belakang diatas maka 

peneliti mengambil judul penelitian ini adalah “PERBANDINGAN 
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PEMBELAJARAN TGT (Teams Games Tournament) DAN NHT 

(Numbered Heads Together) DENGAN MEDIA GAMBAR 

TERHADAP  HASIL BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS VII SMP 

NEGERI 3 COLOMADU TAHUN AJARAN 2012/2013” 

B. Pembatasan Masalah 

  Dalam penelitian ini agar masalah yang akan diteliti tidak 

berkembang terlalu luas, maka perlu adanya pembatasan masalah. 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Subyek penelitian 

Subyek penelitian adalah siswa kelas VII SMP  Negeri 3 Colomadu 

tahun ajaran 2012/2013. 

2. Obyek penelitian  

a. Model pendekatan yang akan digunakan adalah NHT (Numbered 

Heads Together) dan TGT (Teams Games Tournaments). 

b. Pemahaman konsep pembelajaran yang ditinjau dari penilaian 

dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotoris. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah diatas maka  

dapat diambil kesimpulan rumusan masalahnya sebagai berikut: 

Bagaimanakah penerapan model pembelajaran tipe TGT (Teams Games 

Tournaments) dan NHT (Numbered Heads Together) terhadap hasil 

belajar biologi di SMP Negeri 3 Colomadu? 
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D. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui hasil belajar ekosistem siswa kelas VII SMP N 

3 Colomadu pada pembelajaran tipe TGT  (Teams Games Tournament) 

dan NHT (Numbered Heads Together) dengan menggunakan media 

gambar tahun ajaran 2012/2013. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi guru 

a. Membantu guru dalam memperbaiki kualitas proses dan hasil 

pembelajaran. 

b. Meningkatkan profesionalisme seorang guru dalam mengajar. 

2. Bagi siswa 

a. Siswa akan termotivasi dan mampu berpartisipasi aktif dalam 

proses belajar. 

b. Meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. 

3. Bagi sekolah 

Mampu memberi informasi lanjutan dalam rangka meningkatkan 

mutu pendidikan dengan bertambahnya model pendekatan yang 

digunakan dalam mengajar yang sesuai dengan kurikulum tingkat 

satuan pendidikan. 
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