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ABSTRAK 

 

Sigit Trimulato. UPAYA PENINGKATAN KEAKTIFAN BERDISKUSI 

SISWA DALAM PEMBELAJARAN BIOLOGI DENGAN PENERAPAN 

METODE NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) DISERTAI MODUL. 

Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 

Maret Surakarta, Oktober 2009. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan diskusi siswa 

dalam pembelajaran Biologi dengan penerapan metode Numbered Heads 

Together (NHT) disertai modul pada siswa kelas XA MAN Gondangrejo 

Karanganyar tahun pelajaran 2008/2009. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang  terdiri 

dari dua siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. Pengumpulan data dilaksanakan dengan observasi, angket, 

dan wawancara. Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas X-A semester 

ganjil MAN Gondangrejo Karanganyar tahun pelajaran 2008/2009. Objek 

penelitian adalah keaktifan berdiskusi siswa dalam mata pelajaran biologi pada 

pokok bahasan Protista. Validitas data menggunakan teknik trianggulasi. Analisis 

data dari hasil penelitian di lapangan diolah dan dianalisis secara deskriptif 

kualitatif mengacu pada model interaktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pra siklus keaktifan diskusi 

siswa masih rendah, pada penerapan metode pembelajaran NHT siklus I terjadi 

peningkatan keaktifan diskusi siswa, namun peningkatannya belum optimal. 

Peningkatan keaktifan diskusi siswa dapat mencapai optimal pada siklus II.. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan pembelajaran Numbered Heads 

Together(NHT) dapat disimpulkan bahwa penggunaan pembelajaran Numbered 

Heads Together(NHT) dapat meningkatkan keaktifan diskusi siswa dalam 

pembelajaran Biologi. 

.  

  



       BAB I 

         PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang yang sangat  penting 

bagi perkembangan peradaban manusia dalam suatu bangsa. Kemajuan peradaban 

manusia suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang 

dimiliki, oleh karena itu agar bangsa Indonesia saat ini memiliki sumber daya 

manusia yang berkualitas, tentunya harus dilakukan suatu usaha untuk 

meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan.  

Kenyataan yang terjadi sekarang, sistem pendidikan semakin berkem-

bang sejalan dengan adanya perkembangan jaman. Tuntutan suatu bangsa untuk 

dapat memiliki sumber daya manusia yang siap menghadapi segala tantangan 

yang di bawa oleh perkembangan jaman itu secara tidak langsung muncul seiring 

dengan perkembangan jaman itu sendiri, selain sistem pendidikan itu, konsep 

pendidikan juga mengalami perubahan dan setiap perubahan akan dapat 

membawa pengaruh terhadap cara dan sistem penyampaian pembelajaran 

terutama pendidikan di sekolah. Pendidikan disekolah pada dasarnya merupakan 

kegiatan pembelajaran yaitu terdapatnya interaksi antara siswa dengan guru. 

Keberhasilan dalam pendidikan sekolah sangat dipengaruhi oleh proses 

pembelajaran tersebut. 

Bidang pendidikan memang menjadi tumpuan harapan bagi peningkatan 

kualitas sumber daya manusia Indonesia untuk menghadapi proses perkembangan 

jaman yang terjadi disemua aspek kehidupan. Sistem pendidikan di Indonesia 

masih belum sesuai terhadap tuntutan dunia kerja, baik secara nasional maupun 

regional. Kondisi seperti ini juga mengindikasikan bahwa daya saing kita secara 

global masih rendah, padahal tugas utama pendidikan nasional kita ialah 

melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang berstandar global. 

Pendidikan sebagai proses pembelajaran bertujuan untuk mengembang-

kan seluruh potensi yang ada pada diri siswa secara optimal baik kognitif, afektif 

maupun psikomotorik. Salah satu masalah pembelajaran di sekolah-sekolah 
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indonesia adalah adanya fakta bahwa guru masih dominan dalam kegiatan 

pembelajaran hal ini menyebabkan banyak siswa kurang mandiri dalam kegiatan 

pembelajaran dan hanya bergantung pada guru untuk mendapatkan materi 

pelajaran. Kenyataan tersebut menyebabkan banyak siswa memiliki 

kecenderungan menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan 

permasalahan tersebut maka perlu adanya evaluasi dalam kegiatan pembelajaran 

untuk selanjutnya dilakukan perbaikan dalam kegiatan pembelajaran. 

Perbaikan pembelajaran antara lain ditempuh melalui perbaikan metode 

yang digunakan guru dalam mengajar. Penggunaan metode pembelajaran yang 

tepat dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam proses pembelajaran itu 

sendiri.  Kenyataan di lapangan banyak dijumpai metode mengajar yang kurang 

bervariasi dan belum memanfaatkan kemampuan secara maksimal. Penggunan 

metode pembelajaran yang kurang tepat dapat menyebabkan proses belajar 

mengajar yang dilaksanakan menjadi tidak efektif dan kurang optimal. Banyaknya 

metode yang ada, seorang guru dituntut dapat memilih metode yang tepat untuk 

mengajarkan suatu pokok bahasan tertentu, karena sebenarnya tidak ada metode 

pembelajaran yang paling baik, setiap metode memiliki spesifikasi masing-

masing. Suatu metode pembelajaran tertentu yang efektif jika digunakan untuk 

mengajarkan topik tertentu, belum tentu metode itu efektif juga digunakan untuk 

menyampaikan topik lain. 

Hasil observasi di kelas X-A MAN Gondangrejo Karanganyar tahun 

ajaran 2008/2009 didapatkan kenyataan bahwa siswa kurang siap saat diberikan 

pertanyaan oleh guru saat kegiatan belajar mengajar dan sebagian besar siswa 

yang ditunjuk oleh guru tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 

guru tersebut. Kondisi demikian menyebabkan kegiatan pembelajaran menjadi 

kurang interaktif. Fakta lain juga menunjukkan bahwa siswa mengalami 

kejenuhan saat pembelajaran berlangsung, hal ini terjadi ketika kegiatan 

pembelajaran telah berlangsung cukup lama. Kejenuhan tersebut ditunjukkan oleh 

siswa yang mulai tidak fokus pada kegiatan pembelajaran, siswa yang tidak fokus 

ini biasanya tidak siap saat ditunjuk oleh guru. Penyebab kejenuhan yang dialami 



siswa tersebut dimungkinkan karena proses pembelajaran yang monoton dan tidak 

ada variasi metode pembelajaran yang diterapkan saat proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi ditunjukkan bahwa dalam pembelajaran 

biologi kurang terjadi interaksi antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan 

siswa, interaksi yang terjadi antara siswa dengan guru hanya sekedar kegiatan 

guru untuk memfokuskan siswa yang mulai tidak fokus pada kegiatan 

pembelajaran. Pembelajaran yang berlangsung hanya berjalan satu arah dari guru 

ke siswa tanpa melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran, siswa 

kurang mendapat kesempatan untuk menemukan konsep pembelajaran dan hanya 

bergantung pada guru untuk mendapatkan materi, akibatnya siswa menjadi tidak 

mandiri. Keadaan kelas yang seperti ini merupakan suatu proses pembelajaran 

yang tidak baik, karena siswa terlampau pasif dalam kegiatan pembelajaran dan 

guru terlalu dominan dalam kegiatan pembelajaran. 

Fakta menunjukkan bahwa proses pembelajaran dikelas X-A MAN 

Gondangrejo Karanganyar berlangsung kurang baik, seperti telah diketahui diatas 

bahwa dalam pembelajaran kurang terjalin interaksi dan siswa kurang siap 

menjawab pertanyaan guru, hal tersebut menunjukkan bahwa peserta didik kurang 

terlibat secara aktif baik dari segi mental maupun fisik. Proses pembelajaran 

memiliki arti yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran karena sangat 

mempengaruhi hasil pembelajaran. Dilihat dari segi proses, pembelajaran 

dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidak-tidaknya 

sebagian besar peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial 

dalam proses pembelajaran, disamping menunjukkan kegairahan belajar yang 

tinggi, semangat belajar yang besar, dan rasa percaya pada diri sendiri. 

Berpijak dari hasil observasi tersebut diatas mengindikasikan bahwa 

siswa kelas X-A MAN Gondangrejo kurang aktif dalam diskusi kelas dan 

pembelajaran masih terpusat pada guru. Pembelajaran masih bersifat teacher 

centered learning  dimana guru menjadi sumber utama bagi siswa untuk 

mendapatkan materi pelajaran Saat proses pembelajaran berlangsung siswa tidak 

terlibat dalam interaksi sosial dalam pembelajaran. Kondisi ini menyebabkan 

siswa menjadi individual dan kurang terlatih dalam kerjasama kelompok. 



Berdasarkan permasalahan yang muncul di kelas tersebut, perlu ada 

solusi yang dapat mengubah situasi pembelajaran dari teacher centered learning 

menjadi student centered learning sehingga siswa menjadi lebih aktif dalam 

pembelajaran dan siswa bisa lebih antusias mengikuti pembelajaran, sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. Maka dalam penelitian ini dipakai metode 

pembelajaran kooperatif learning Numbered Heads Together (NHT). Alasan 

pemilihan metode ini karena dengan model NHT lebih banyak melibatkan siswa 

dalam pembelajaran, siswa dibentuk dalam kelompok dimana tanggung jawab 

masing-masing anggota kelompok sama dalam memecahkan permasalahan yang 

ada. Metode NHT termasuk pembelajaran kooperatif. Dalam metode ini, siswa 

dalam satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap anggota kelompok 

diberi nomor, masing-masing kelompok diberikan permasalahan-permasalahan 

untuk dipecahkan bersama dalam kelompok, kemudian guru memanggil secara 

acak nomor-nomor tadi, sehingga kesempatan menjawab masing-masing siswa 

sama. Setiap anak dengan nomor tersebut harus dapat menyampaikan aspirasi dari 

kelompok mereka masing-masing, sehingga tanggung jawab dari masing-masing 

anggota kelompok sangat diperlukan dalam metode ini.  Setiap apa yang diputus-

kan dalam kelompok tersebut harus diketahui oleh masing-masing anggota, 

sehingga saat ada kelompok yang disebut nomernya dapat menyampaikan hasil 

diskusi kelompoknya. 

Kesiapan siswa dalam diskusi kelompok sangat diperlukan agar siswa 

dapat lebih aktif dalam mengikuti diskusi kelompok, maka diperlukan sarana yang 

dapat menjadikan siswa siap mengikuti kegiatan diskusi, salah satu yang dapat 

digunakan adalah dengan memberikan modul. Modul merupakan sumber belajar 

yang relatif baru bagi siswa kelas X MAN Gondangrejo, selama ini siswa 

menggunakan LKS dan paket biologi sebagai sumber belajar utama, menurut guru  

hal tersebut dapat menyebabkan minat siswa untuk membaca sumber belajar 

tersebut kurang, hal ini dimungkinkan karena sumber belajar tersebut dianggap 

terlalu monoton yang mengakibatkan siswa kurang termotivasi untuk membaca, 

sehingga ketika pembelajaran berlangsung siswa cenderung pasif karena tidak 

memiliki bahan untuk didiskusikan. Dengan adanya modul sebagai sumber belajar 



yang relatif baru bagi siswa di kelas X MAN Gondangrejo, diharapkan siswa bisa 

lebih termotivasi untuk membaca sehingga siswa memiliki bahan untuk 

dikomunikasikan pada anggota kelompok yang lain saat diadakan diskusi, 

sehingga diskusi kelompok dapat berjalan dengan baik dan masing-masing 

anggota kelompok dapat berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang diberikan. Modul diberikan sebelum kegiatan pembelajaran 

berlangsung agar siswa mendapatkan kesempatan untuk belajar menurut cara dan 

kecepatan yang sesuai dengan kemampuan pemahaman masing-masing siswa. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dihadapi, maka dilaksanakan 

penelitian tindakan kelas (PTK) yang bertujuan untuk memperbaiki proses belajar 

mengajar. Dalam penelitian ini digunakan metode belajar NHT disertai modul, 

diharapkan pembelajaran dengan metode NHT disertai modul dapat meningkatkan 

keaktifan diskusi siswa dalam pembelajaran biologi. Melalui metode NHT ini 

siswa dilatih untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan guru pada 

saat pelajaran berlangsung. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penggunaan metode 

NHT diatas diujicobakan untuk mengetahui peningkatan keaktifan diskusi siswa 

pada siswa kelas X MAN Gondangrejo Karanganyar dalam suatu penelitian 

dengan judul “UPAYA PENINGKATAN KEAKTIFAN BERDISKUSI SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN BIOLOGI DENGAN PENERAPAN METODE 

NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) DISERTAI MODUL” 

B. Perumusan Masalah 

Apakah pembelajaran biologi dengan menggunakan metode NHT disertai modul 

dapat meningkatkan keaktifan berdiskusi siswa dalam pembelajaran biologi kelas 

X-A MAN Gondangrejo Karanganyar? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

Untuk meningkatkan keaktifan diskusi siswa dalam pembelajaran Biologi dengan 

penerapan metode Numbered Heads Together (NHT) disertai modul.       

 



D. Manfaat Penelitian 

      Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan masukan bagi guru mengenai manfaat metode pembelajaran 

Numbered Heads Together (NHT) disertai modul dalam meningkatkan 

keaktifan berdiskusi siswa dalam pembelajaran biologi. 

2. Sumbangan dalam rangka perbaikan pembelajaran dan peningkatan mutu 

pembelajaran, khususnya mata pelajaran biologi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan pembelajaran Numbered 

Heads Together(NHT) dapat disimpulkan bahwa penggunaan pembelajaran 

Numbered Heads Together(NHT) dapat meningkatkan keaktifan diskusi siswa 

dalam pembelajaran Biologi. 

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoretis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar referensi dan 

pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai upaya meningkatkan peningkatan 

keaktifan diskusi siswa dalam pembelajaran di MAN Gondangrejo Karanganyar. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat dijadikan alternatif  bagi guru 

dan sekolah untuk memilih model pembelajaran yang lebih dapat meningkatkan 

keaktifan diskusi siswa terhadap materi pelajaran yang belum dipahaminya 

ataupun keingintahuannya lebih lanjut dalam pembelajaran dan dapat juga 

digunakan untuk mengadakan upaya bersama antara guru, siswa serta 

penyelenggara pembelajaran agar dapat membantu siswa dalam meningkatkan 

pencapaian kompetensi sains Biologi secara maksimal. 

 

C. SARAN 

Beberapa saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah: 

1. Untuk mencapai kualitas proses pembelajaran dan kualitas hasil belajar yang 

baik dalam pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran Numbered 

Heads Together(NHT) diperlukan persiapan perangkat pembelajaran yang 

sesuai dengan hakikat Numbered Heads Together(NHT) dan diperlukan 



pemilihan materi yang sesuai dengan pembelajaran Numbered Heads 

Together(NHT). 

2. Bagi pihak lain yang ingin menerapkan perangkat pembelajaran yang telah 

dilakukan, sedapat mungkin terlebih dahulu dianalisis kembali untuk 

disesuaikan penerapannya, terutama dalam hal alokasi waktu dan materi 

pembelajaran yang akan diberikan. 

3. Pelaksanaan pembelajaran NHT hendaknya benar-benar menekankan pada 

aktivitas siswa dalam belajar, sehingga pemahaman materi yang diharapkan 

dapat tercapai secara maksimal. 

 Semoga hasil penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan 

penelitian yang lebih mendalam serta dapat memberikan manfaat dan sumbangan 

pemikiran bagi para pendidik. 

 


