
 

 
 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah 

masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran anak 

kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses 

pembelajaran di dalam kelas cenderung diarahkan kepada kemampuan 

anak untuk  menghafal informasi, otak anak dipaksa untuk mengingat dan 

menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami materi yang 

disampaikan. Hal ini akan menyebabkan siswa menjadi cenderung bosan  

dan sibuk dengan sendirinya, sehingga materi yang disampaikan oleh guru 

hanya sedikit yang diingat siswa. 

 Salah satu pembelajaran yang menyebabkan kondisi kelas kurang 

menarik dan monoton adalah pendekatan konvensional atau ceramah. 

Metode ceramah merupakan salah satu metode pembelajaran yang masih 

banyak digunakan. Kelemahan pembelajaran metode ceramah diantaranya 

kurang membantu siswa dalam membuka wawasan pengetahuan, sikap, 

dan perilaku siswa. Disamping itu pula pembelajaran dengan metode 

ceramah menuntut konsentrasi siswa dengan optimal. Sehingga siswa 

sedikit sulit menyimpan materi pembelajaran tersebut, kondisi tersebut 

berakibat pada penurunan hasil belajar siswa. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa penyebab rendahnya aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran 

1 



adalah metode pembelajaran yang digunakan guru dalam menyampaikan 

materi. 

 Perkembangan pendekatan dari waktu ke waktu terus mengalami 

perubahan, pendekatan konvensional kini mulai ditinggalkan berganti 

dengan pendekatan yang lebih modern sejalan dengan pendekatan 

kontruktivisme dalam pembelajaran. Salah satu pendekatan yang kini 

banyak mendapat respon adalah pendekatan kooperatif atau cooperative 

learning. Pada model cooperative learning siswa diberi kesempatan untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan temannya untuk mencapai 

tujuan pembelajaran, sementara guru bertindak sebagai motivator dan 

fasilitator aktivitas siswa. Artinya dalam pembelajaran kooperatif kegiatan 

aktif dengan pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa dan mereka 

bertanggung jawab atas hasil pembelajarannya. Secara sederhana kata 

“cooperative” berarti mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan 

saling membantu satu sama lainnya sebagai satu tim. Jadi cooperative 

learning dapat diartikan belajar bersama-sama, saling membantu antara 

satu dengan yang lain dalam belajar dan memastikan bahwa setiap orang 

dalam kelompok mencapai tujuan atau tugas yang telah ditentukan 

sebelumnya (Isjoni 2007:5-6). 

 Dari berbagai pertimbangan dan bukti empirik menunjukkan 

bahwa pendekatan kooperatif perlu diterapkan dalam pembelajaran di 

sekolah di berbagai tingkatan dan berbagai bidang studi, termasuk bidang 

studi Sains. Pendekatan ini unggul dalam berbagai hal jika dibandingkan 
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dengan pembelajaran konvensional, di antaranya: a) pencapaian hasil 

belajar akademik lebih tinggi; b) lebih kondusif untuk meningkatkan 

hubungan antar (pertemanan); c) lebih sehat secara psikologis, 

meningkatkan kepercayaan diri dan ketrampilan sosial (Utomo, 2010). 

 Sedangkan pembelajaran STS atau Science Technology Society 

adalah suatu pendekatan IPA yang menekankan pada upaya mengaitkan 

pengetahuan sains dengan masalah teknologi dan masyarakat serta 

implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini dalam 

pembelajaran Biologi dimaksudkan agar konsep-konsep dalam 

pembelajaran dapat menunjang terbentuknya pengetahuan, sikap, dan 

ketrampilan terhadap apa yang dipelajari. Melalui pendekatan STS dapat 

dikembangkan 6 ranah sains yaitu ranah konsep atau pengetahuan, ranah 

proses atau ketrampilan, sikap dan nilai, kreativitas, penerapan dan 

hubungan. Secara umum STS merupakan pendekatan terpadu antara sains, 

teknologi, dan isu-isu yang ada dalam masyarakat. Contoh sederhana dari 

pengajaran STS adalah dengan mendengarkan, membaca, diskusi, 

simulasi, pemecahan masalah yang semuanya dirancang sedemikian rupa 

supaya menumbuhkan minat dan perhatian siswa. Pendekatan ini 

dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan antara kemajuan ilmu 

pengetahuan dan membanjirnya informasi ilmiah dalam dunia pendidikan, 

serta nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri dalam 

kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan pendekatan ini diharapkan 

siswa memiliki landasan untuk menilai pemanfaatan teknologi dan 
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dibiasakan untuk bersikap peduli akan masalah-masalah sosial dan 

lingkungan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(Harmisih, 2008). 

 Menurut Harjani (2013), dalam penelitiannya yang berjudul 

“Perbandingan pembelajaran TGT (Team Games Tournament) dan NHT 

(Number Head Togather) dengan media gambar terhadap hasil belajar 

biologi siswa kelas VII SMP Negeri 3 Colomadu Tahun Ajaran 

2012/2013” didapatkan hasil bahwa kedua model yang digunakan yaitu 

pendekatan NHT dan pendekatan TGT mempunyai pengaruh positif 

terhadap proses pembelajaran di SMP Negeri 3 Colomadu tahun ajaran 

2012/2013. Rata-rata tertinggi nilai post test dengan pendekatan TGT yaitu 

79,906 selanjutnya nilai post test dengan pendekatan NHT 80,031 dan 

yang terendah nilai post test kelas kontrol 75,129. Dari hasil tersebut maka 

pendekatan NHT lebih baik jika dibandingkan dengan pendekatan  TGT. 

 Sedangkan Menurut Meriani (2008), Dalam penelitiannya yang 

berjudul” Upaya meningkatkan hasil belajar biologi pada konsep 

perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan pendekatan Sains 

Teknologi Masyarakat (STM) (STUDI KUASI EKSPERIMEN) siswa 

kelas IXF SMP Negeri 2 Colomadu Tahun Ajaran 2007/2008” dengan 

rata-rata nilai siklus I (ranah kognitif = 6,121 atau meningkat sebesar 

1,666 dari nilai awal, ranah afektif = 38,97) (termasuk katagori cukup 

berhasil) rata-rata hasil belajar pada siklus II (ranah kognitif = 7,455 atau 

meningkat sebesar 1,334 dari siklus I, ranah afektif = 40,636) (termasuk 
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katagori berminat) atau meningkat sebesar 1,667 dari siklus I, ranah 

psikomotor = 13,030 (termasuk katagori berhasil) atau meningkat sebesar 

3,818 dari siklus I). 

 Berdasarkan uraian penelitian yang relevan telah banyak dilakukan 

penelitian tentang pendekatan NHT (Number Head Togather) dan STS 

(Science Technology Society) hal ini dapat digunakan sebagai acuan untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan cara membandingkan 

pembelajaran NHT dan STS. Maka peneliti berkeinginan melakukan 

penelitian tentang Perbedaan Hasil Belajar Biologi Melalui Pendekatan 

Kooperatif Number Head Together (NHT) Dengan Science Technology 

Society (STS) Kelas VII SMP Negeri  1 Baki Tahun Ajaran 2013/2014. 
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B. Pembatasan Masalah 

1. Subyek penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII D, VII E, VII F 

SMP Negeri 1 Baki Tahun Ajaran 2013/2014. 

2. Obyek penelitian 

Obyek Penelitian ini adalah pembelajaran Number Head Together 

(NHT) dan Science Technology Society (STS). 

3. Parameter  

Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

(kognitif) dan (afektif) siswa menggunakan pendekatan kooperatif 

Number Head Together (NHT) dan Science Technology Society (STS). 

C. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

perumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

Bagaimana perbedaan hasil belajar biologi melalui pendekatan kooperatif 

Number Head Togather (NHT) dengan Science Technology Society (STS) 

pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Baki Tahun Ajaran 2013/2014? 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar biologi melalui 

pendekatan kooperatif Number Head Togather (NHT) dengan Science 

Technology Society (STS) pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Baki Tahun 

Ajaran 2013/2014. 

6 



E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak 

antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi dunia pendidikan 

untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, aktif, dan dapat 

meningkatkan semangat belajar siswa dengan jenis pembelajaran yang 

digunakan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Dapat memberikan masukkan pembelajaran yang aktif, inovatif dan 

menyenangkan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar biologi 

siswa. 

b. Bagi Peneliti 

Mendapatkan pengalaman langsung dalam perbedaan pembelajaran 

NHT dan STS. 

c. Bagi sekolah 

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran biologi, kualitas guru dan peningkatan kualitas 

sekolah serta memberikan informasi kepada semua staf pengajar 

dengan perbedaan pendekatan yang bervariasi.
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