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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan aspek yang penting untuk perkembangan sumber 

daya manusia, pendidikan merupakan salah satu aspek penting untuk membebaskan 

manusia dari keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan. Pendidikan diyakini 

mampu memberikan pengalaman berupa pengetahuan dan ketrampilan untuk semua 

orang sehingga mampu membentuk sumber daya manusia yang prokduktif dan 

berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi dalam suatu 

kehidupan. Bangsa yang maju dipengaruhi oleh mutu pendidikan dari bangsa itu 

sendiri, karena mutu pendidikan yang tinggi dari suatu bangsa dapat mencetak 

sumber daya manusia yang berkualitas. 

Salah satu cabang ilmu dalam pendidikan adalah biologi. Biologi tidak 

hanya menuntut siswa untuk menghafal materi tetapi memahami materi tersebut. 

Banyak dari siswa yang hanya menghafalkan materi biologi tanpa memahami apa 

yang terkandung di dalamnya. Melalui pembelajaran yang aktif dan edukatif 

diharapkan siswa menjadi lebih paham. 

Kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan yang bersifat eduktif, 

terjadinya interaksi antara guru dan peserta didik. Interaksi tersebut dapat terjadi 

karena adanya kegiatan belajar mengajar yang diarahkan untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum berlangsungnya peroses 

pembelajaran. Pada saat ini masih banyak guru yang menerapkan model 

pembelajaran yang lama dimana guru berperan aktif dalam pembelajaran. Hal 

tersebut dikarenakan keterbatasan dan kekurangan pengetahuan dan pengalaman dari 

tenaga pengajar. Metode yang masih sering digunakan adalah ceramah. Dengan 

metode tersebut guru tidak perlu menggunakan banyak peraga dalam pembelajaran, 

biasanya hanya dengan menggunakan buku pegangan 
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Minat dan hasil belajar siswa pada cabang ilmu IPA Biologi terutama pada 

pokok bahasan fotosintesis dibutuhkan kreatifitas dan inovasi guru dalam 

menerapkan pembelajaran di kelas. Materi Fotosintesis merupakan salah satu pokok 

bahasan kelas VIII yang dirasa pada hasil pembelajarannya kurang baik, meskipun 

pada saat pembelajaran guru sudah menyampaikan materi dengan sangat baik. 

Sehingga pembelajaran membutuhkan media atau model pembelajaran untuk 

membantu siswa memahamkan materi tersebut. 

Peningkatan minat dan hasil belajar siswa tersebut dapat dicapai secara 

maksimal dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. 

Pembelajaran yang berpusat pada siswa dan dapat membangun sifat sosial tersebut 

merupakan Cooperative Learning (Pembelajaran Kooperatif). Huda (2011:32) 

menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif mengacu pada metode pembelajaran di 

mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling membantu dalam belajar 

dan siswa diberi kebebasan untuk terlibat secara aktif dalam kelompok mereka. 

Salah satu model pembelajaran Cooperative Learning adalah Number Head 

Together (NHT). Model pembelajaran NHT atau kepala bernomor memiliki 

kelebihan yaitu lebih dapat menarik perhatian siswa karena menggunakan nomor 

yang diikatkan dikepala. Selama ini siswa belom pernah melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan nomor tersebut, sehingga rasa ketertarikan siswa 

pada saat pembelajaran berlangsung lebih meningkat. 

Kebanyakan siswa lebih tertarik dengan hal-hal baru dalam proses 

pembelajaran. Pada jenjang SMP rasa penasaran tentang hal-hal baru yang belom 

pernah mereka lakukan akan membuat siswa menjadi lebih bersemangat mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Penggunaan nomor dikepala dengan menggunakan kertas 

warna-warni ataupun pita akan membuat siswa menjadi lebih tertarik sehingga lebih 

berminat dalam mengikuti pemmbelajaran. 

NHT merupakan varian dari diskusi kelompok. teknik pelaksanaannya 

hampir sama dengan diskusi kelompok (Huda, 2011: 130). Perbedaan NHT dan 
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diskusi biasa terletak pada cara penyampaian hasil diskusi. Guru memanggil nomor 

yang dibagikan kepada siswa untuk bertanggung jawab pertanyaan, dengan adanya 

pemanggilan acak nomor tersebut maka siswa akan menjadi bertanggung jawab pada 

saat diskusi. Selain itu, siswa tidak akan bergantung kepada teman satu kelompok 

(Sobur, 2003) 

Menurut penelitian Khusna (2011) menyimpulkan bahwa kompetensi atau 

kemampuan dari seorang guru mempengaruhi minat belajar siswa tersebut. Sehingga 

dengan kemampuan guru untuk mengembangkan model pembelajran menggunakan 

NHT tersebut dapat meningkatkan minat belajar dan hasil belajar siswa. 

Agar minat dan hasil belajar siswa menjadi meningkat maka perlu 

digunakan model pembelajaran yang dapat menumbuhkan keaktifan dan kreatifias 

siswa. Dengan adanya keaktifan dan kreatifitas siswa maka minat belajar siswa 

tersebut juga akan lebih tinggi, sehingga akan berdampak pada peningkatan hasil 

belajar siswa. Oleh karena itu pada penelitian ini penulis mengangkat model 

pembelajaran biologi dengan judul : “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran 

Kepala Bernomor (Number Head Together) terhadap Minat dan HAsil Belajar 

Siswa pada Sub Pokok Bahasan Fotosintesis Siswa Kelas VIII SMP Negeri 22 

Surakarta Semester Genap Tahun Ajaran 2015/2016” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada penelitian ini akan difokuskan 

pada: 

a. Model pembelajaran dibatasi pada penerapan model pembelajaran 

Number Head Together. 

b. Hasil belajar siswa dibatasi pada ranah kognitif level C1 sampai C4 

melalui hasil pretest maupun posttest. 

c. Minat belajar siswa dibatasi pada perhatian siswa terhadap materi biologi 

selama pembelajaran. 
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d. Materi yang diajarkan dibatasi pada materi pokok bahasan fotosintesis. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemikiran diatas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

Bagaimana pengaruh penerapan model pembelajaran kepala bernomor 

(Number Head Together) terhadap minat dan hasil belajar siswa pada sub pokok 

bahasan fotosintesis pada siswa kelas VIII SMP Negeri 22 Surakarta Semester 

Genap Tahun Ajaran 2015/2016? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah untuk 

mengetahui: 

Untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran kepala 

bernomor (Number Head Together) terhadap minat dan hasil belajar siswa pada 

sub pokok bahasan fotosintesis pada siswa kelas VIII SMP Negeri 22 Surakarta 

Semester Genap Tahun Ajaran 2015/2016 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

1) Menemukan teori atau pengetahuan baru tentang peningkatan minat dan 

hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran Number 

Head Together. 

b. Manfaat Praktis 

1) Manfaat bagi siswa 
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a) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan minat belajar pada 

siswa melalui penggunaan model pembelajaran Number Head 

Together. 

b) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar melalui 

penggunaan model pembelajaran Number Head Together. 

2) Manfaat bagi guru 

a) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

menentukan model pembelajaran pada saat pembelajaran untuk 

meningkatkan minat dan hasil belajar siswa melalui penggunaan 

model pembelajaran. 

b) Guru diharapkan dapat menerapkan model pembelajaran tersebut 

sehingga siswa tertarik pada saat pembelajaran. 

3) Manfaat bagi sekolah 

a) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil belajar 

pada siswa. 

b) Penelitian ini diharaokan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

biologi. 

 

 

 

 


