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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam peningkatan mutu pendidikan menuntut kerja keras berbagai 

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

dan pemerintah untuk mencapai tujuan akhir yaitu SDM yang berkualitas, 

sehingga peserta didik, perlu dipersiapkan sejak dini. 

Keberhasilan suatu pendidikan terkait dengan masalah untuk 

mencapai keberhasilan dalam proses belajar mengajar (Ngalimin Purwanto, 

1995). Sebagai seorang guru sangat perlu memahami perkembangan peserta 

didik. Perkembangan peserta didik tersebut meliputi: perkembangan fisik, 

perkembangan sosio emosional dan bermuara pada perkembangan intelektual. 

Perkembangan fisik sosio emosional mempunyai kontribusi yang kuat 

terhadap perkembangan intelektual, mental dan perkembangan kognitif siswa. 

Perkembangan tersebut sangat diperlukan untuk merancang pembelajaran 

yang kondusif dan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa, sehingga 

mampu meningkatkan proses dan hasil belajar yang diinginkan (Depdiknas, 

2005). 

Belajar mengajar pada dasarnya adalah interaksi atau hubungan 

timbal balik antara guru dan siswa dalam situasi pendidikan. Oleh karena itu, 

guru dalam mengajar dituntut kesabaran, keuletan dan sikap terbuka di 

samping kemampuan dalam situasi belajar mengajar yang lebih aktif. 



Demikian pula dari siswa dituntut adanya semangat dan dorongan 

untuk belajar. Dalam proses belajar mengajar pasti terdapat beberapa 

kelemahan yang mempengaruhi hasil belajar siswa dan dari hasil observasi 

diketahui bahwa proses pembelajaran biologi kelas VII D SMP Negeri 3 

Sawit tahun ajaran 2008/2009 ditemukan kelemahan-kelemahan yaitu: 1) 

siswa banyak yang tidak mengerti materi yang disampaikan guru, mereka 

kadang asyik ramai sendiri, 2) konsentrasi siswa kurang terfokus pada 

pembelajaran biologi, 3) siswa cenderung bosan karena guru hanya 

menggunakan metode ceramah, 4) tidak adanya keberanian siswa dalam 

mengungkapkan pendapat sehingga siswa cenderung bersikap pasif, 5) 

keberadaan guru pada waktu pembelajaran kurang mendapat perhatian siswa. 

Kelemahan di atas merupakan masalah dan perlu adanya strategi 

pembelajaran di kelas agar permasalahan tersebut dapat dipecahkan. 

Dalam memilih metode pembelajaran harus disesuaikan dengan 

tujuan pembelajaran, dan materi pembelajaran (kelompok atau individu). 

Pada dasarnya tidak ada metode pembelajaran yang ampuh, sebab setiap 

metode pembelajaran yang digunakan pasti punya kelebihan ataupun 

kelemahan. Oleh karena itu dalam pembelajaran biasa digunakan berbagai 

metode yang sesuai dengan materi yang diajarkan. 

Pendekatan pembelajaran kooperatif merupakan suatu model 

pembelajaran dimana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang 

memiliki tingkat kemampuan berbeda. Dalam menyelesaikan tugas 

kelompok, setiap anggota berkerjasama dan membantu untuk memahami 



suatu bahan pelajaran. Pendekatan pembelajaran kooperatif sangat berbeda 

dengan pengajaran langsung. Di samping model pembelajaran kooperatif 

dikembangkan untuk mencapai hasil belajar akademik. 

Pendekatan pembelajaran kooperatif dapat memberikan keuntungan 

bagi siswa untuk bekerjasama menyelesaikan tugas-tugas akademik teman 

sebaya, yang membutuhkan pemikiran lebih mendalam tentang hubungan 

ide-ide yang terdapat di dalam materi tertentu. Jadi tujuan dari pembelajaran 

kooperatif adalah untuk mengajarkan kepada siswa ketrampilan kerjasama 

dan kolaborasi. 

Menurut Depdiknas (2005), metode pembelajaran kooperatif ada 5 

yaitu: 1) Student Teams Achievement (STAD), 2) Teams Games Tournaments 

(TGT), 3) Jigsaw, 4) Think-Pair Share (TPS), 5) Numbered Heads-Together 

(NHT). 

Pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) dengan cara 

mengelompokkan semua ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6   

orang. Kesulitan pemahaman materi yang dialami dapat dipecahkan bersama 

dengan anggota kelompok dengan bimbingan guru. Untuk itu pembelajaran 

NHT menitikberatkan pada keaktifan siswa dan memerlukan interaksi sosial 

yang baik antara semua kelompok. Pembelajaran NHT memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan 

mempertimbangan jawaban yang paling tepat. Selain itu, pembelajaran NHT 

juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerja sama siswa. 

Pembelajaran ini dikembangkan untuk mencapai 3 tujuan yaitu: hasil belajar 



akademik, penerimaan tentang keragaman dan pengembangan keterampilan. 

Pembelajaran NHT mengutamakan kerja kelompok dari pada individual, 

sehingga siswa bekerja dalam suasana gotong royong dan mempunyai banyak 

kesempatan untuk menyalurkan informasi dan meningkatkan keterampilan 

berkomunikasi (Anita Lie, 2004). 

PTK (penelitian tindakan kelas) merupakan suatu penelitian tindakan 

yang akar permasalahannya muncul di kelas, dan dirasakan langsung oleh 

guru yang bersangkutan sehingga sulit dibenarkan jika ada tanggapan bahwa 

permasalahan dalam penelitian tindakan kelas muncul dari lamunan peneliti. 

Dalam PTK peneliti atau guru dapat melihat sendiri praktek pembelajaran 

atau bersama guru lain ia dapat melakukan penelitian terhadap siswa dilihat 

dari aspek interaksinya dalam proses pembelajaran (Supardi, 2006). 

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian dengan judul 

“Penerapan Pembelajaran Kooperatif Model Numbered Heads Together 

(NHT) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas VII D 

SMP Negeri 3 Sawit Boyolali”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak terlalu luas ruang lingkupnya, maka dibatasi 

pada permasalah sebagai berikut: 

1. Objek penelitian: metode pembelajaran kooperatif model Numbered Heads 

Together (NHT). 



2. Subjek penelitian: siswa kelas VII D SMP Negeri Sawit 3 Boyolali Tahun 

Ajaran 2008/2009. 

3. Paramater: Hasil belajar siswa kelas VII D semester II SMP Negeri 3 

Sawit Boyolali Tahun Ajaran 2008/2009 yang ditunjukkan dalam aspek 

yaitu kognitif dan afektif. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

“Bagaimana hasil belajar biologi dengan penerapan metode pembelajaran 

kooperatif model Numbered Heads Together (NHT) pada siswa kelas VII D 

SMP Negeri 3 Sawit, Boyolali Tahun Ajaran 2008/2009”. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dengan penerapan metode 

pembelajaran kooperatif model Numbered Heads Together (NHT) pada siswa 

kelas VII D SMP Negeri 3 Sawit Boyolali tahun ajaran 2008/2009. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 

1. Bagi peneliti dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang diperoleh dari 

praktek penelitian secara langsung dengan menerapkan teori-teori yang 

didapat dari bangku kuliah dan telaah kepustakaan. 



2. Bagi guru memberi masukan dalam menentukan metode mengajar yang 

tepat yang dapat menjadi alternatif selain metode yang biasa digunakan 

dalam pelajaran biologi. 

3. Bagi siswa sebagai bahan ajar masukan untuk memposisikan dirinya 

sebagai subyek belajar yang aktif dalam pembelajaran. 

 

 


