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ABSTRAK 

 

Fajar Warjianto. METODE NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) 

DISERTAI MEDIA PUZZLE UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI 

SISWA TERHADAP MATERI BIOLOGI SMP KELAS VII. Skripsi, 

Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret 

Surakarta, April 2010. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan metode 

Numbered Heads Together disertai media puzzle dapat meningkatkan partisipasi 

siswa terhadap materi biologi. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action 

Research) kolaboratif yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 

tahap perencanaan tindakan, observasi, dan refleksi untuk merencanakan tindakan 

berikutnya. Pelaksanaan tindakan dalam penelitian adalah penerapan metode 

Numbered Heads Together disertai media puzzle. Metode Numbered Heads 

Together merupakan variasi dari diskusi kelompok, dimana setiap siswa 

mendapatkan nomor yang berbeda dalam satu kelompoknya tetapi memiliki 

nomor yang sama dengan kelompok lain. Nomor-nomor tersebut akan dipanggil 

secara acak untuk menjawab hasil diskusi kelompoknya. Subyek penelitian adalah 

siswa kelas VII E SMP Negeri 10 Surakarta. Data diperoleh melalui observasi, 

angket sintak pembelajaran, dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan 

analisis deskriptif kualitatif. Validasi data menggunakan teknik triangulasi  

metode, yaitu lembar observasi, angket sintak pembelajaran, dan wawancara yang 

digunakan untuk mengukur partisipasi siswa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Numbered Heads 

Together disertai media puzzle dapat meningkatkan meningkatkan partisipasi 

siswa dalam pembelajaran. Partisipasi siswa terlihat lebih menyeluruh. 

Peningkatan partisipasi siswa terlihat dari peningkatan persentase partisipasi siswa 

pada prasiklus sebesar 68,5%, selanjutnya meningkat pada siklus I menjadi 

76,8%, dan pada siklus II meningkat menjadi 82,5%.  

Dari hasil penelitian tindakan kelas melalui penerapan metode 

pembelajaran Numbered HeadsTtogether (NHT) Disertai Media Puzzle pada 

siklus I dan siklus II dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan metode Numbered 

Heads Together (NHT) Disertai Media Puzzle dapat meningkatkan partisipasi 

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. Bangsa yang 

mempunyai peradaban maju adalah bangsa yang mempunyai sumber daya 

manusia yang berkualitas. 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. Salah satu diantaranya 

melakukan evaluasi kualitas sistem pendidikan secara menyeluruh. 

 Perbaikan pendidikan antara lain ditempuh melalui perbaikan model 

pembelajaran yang digunakan guru. Penggunaan model pembelajaran yang tepat 

dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam proses belajar mengajar. 

Kenyataan di lapangan banyak dijumpai gaya mengajar yang kurang bervariasi 

dan belum memanfaatkan kemampuan secara maksimal. Guru kurang 

memperhatikan bahwa penggunan metode yang kurang tepat dapat menyebabkan 

proses belajar mengajar yang dilaksanakan menjadi tidak efektif dan kurang 

optimal. Banyaknya model yang ada, seorang guru dituntut dapat memilih model 

yang tepat untuk mengajarkan suatu pokok bahasan tertentu, karena sebenarnya 

tidak ada model pembelajaran yang paling baik, setiap model memiliki spesifikasi 

masing-masing. Suatu model pembelajaran tertentu mungkin efektif jika 

digunakan untuk mengajarkan topik tertentu, bukan berarti model itu efektif juga 

digunakan untuk menyampaikan topik lain. 

 Hasil observasi yang telah dilakukan di SMP Negeri 10 Surakarta tahun 

ajaran 2008/2009 pada kelas VII E menunjukkan bahwa dari 40 siswa yang 

memperhatikan pelajaran berkisar 70% yaitu sebanyak 28 siswa, siswa yang 

berani mengemukakan permasalahanya berkisar 70% yaitu sebanyak 28 siswa, 

siswa yang berpartisipasi dalam persiapan, proses dan kelanjutan belajar berkisar 

70% yaitu sebanyak 28 siswa, usaha dan kreatifitas siswa dalam pembelajaran 
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berkisar 62,5% yaitu sebanyak 25 siswa, kemandirian belajar siswa berkisar 70% 

yaitu sebanyak 28 siswa. 

Berikut keadaan siswa di kelas VII E secara umum. 

1. Perhatian siswa kurang, hal ini ditunjukkan apabila guru berbicara di depan 

sebagian anak ada yang berbicara sendiri, kemudian apabila disuruh maju 

mencoba sebagian besar anak tidak bisa. 

 2. Partisipasi anak kurang menyeluruh. Hal ini ditunjukkan bahwa yang sering 

merespon pertanyaan hanya anak-anak tertentu saja. 

 3. Siswa memiliki keaktifan yang cukup baik tetapi belum tersalurkan dengan 

baik hal ini dibuktikan siswa selalu maju bila disuruh mengerjakan ke depan 

walaupun tidak bisa mengerjakan saat di depan kelas. 

 4. Siswa menganggap bahwa konsep-konsep pada mata pelajaran biologi 

merupakan konsep yang abstrak dan hanya merupakan metode mengajar 

konvensional (ceramah) yang banyak menekankan pada pelajaran hafalan saja. 

Proses pengajaran biologi di kelas masih banyak menggunakan hafalan 

tentang fakta dan konsep sehingga pelajaran menjadi membosankan yang 

menyebabkan siswa menjadi kurang tertarik dengan materi yang disampaikan.  

 Adanya fakta dari hasil observasi yang telah dilakukan SMP Negeri 10 

Surakarta tahun ajaran 2008/2009 pada kelas VII E, bahwa guru masih menjadi 

pusat dalam kegiatan pembelajaran, menjadikan peserta didik cenderung menjadi 

pasif, kurang kreatif dan kurang berpartisipasi dalam pembelajaran. Kenyataan 

yang demikian menjadikan murid kurang mandiri dan hanya tergantung pada guru 

sebagai sumber untuk mendapatkan materi pembelajaran. 

 Melihat permasalahan yang muncul dikelas tersebut, untuk meningkatkan 

partisipasi siswa, maka pada penelitian ini menggunakan metode pembelajaran 

kooperatif Numbered Heads Together (NHT). Metode NHT termasuk salah satu 

tipe dari pembelajaran kooperatif. Metode ini, siswa dalam satu kelas dibagi 

menjadi beberapa kelompok. Setiap anggota kelompok diberi nomor. Pemberian 

nomor dari tiap anggota kelompok tadi, bertujuan jika guru ingin mengetahui 

sejauh mana tingkat pemahaman siswa, tinggal menyebutkan salah satu nomor. 

Setiap anak dengan nomor tersebut harus dapat menyampaikan aspirasi dari 



kelompoknya, sehingga tanggung jawab dari masing-masing anggota kelompok 

sangat diperlukan dalam metode ini. Setiap apa yang diputuskan dalam kelompok 

tersebut harus diketahui oleh masing-masing anggota, sehingga tidak ada yang 

dirugikan satu sama lain. Pembelajaran kooperatif termasuk metode NHT ini 

sasuai bila digunakan untuk mengajar kelas yang siswanya cukup banyak. Adanya 

pengelompokan ini, selain siswa mendapat penjelasan dari guru, juga mendapat 

penjelasan dari teman sekelompok yang lebih memahami, sehingga kendala siswa 

yang cukup banyak dapat diatasi dengan metode kelompok seperti  NHT. 

 Mengingat  usia anak SMP yang masih senang bermain maka suasana 

pembelajaran dibuat semenarik mungkin yaitu dengan penambahan media 

pembelajaran puzzle. Selain suasana pembelajaran menarik, perhatian siswa 

terpusat dan partisipasi siswa lebih teraktualisasi dalam kelompoknya.    

 Melihat latar belakang masalah diharapkan pembelajaran dengan metode 

NHT disertai media puzzle dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam mengikuti 

pelajaran biologi. Melalui metode NHT disertai media puzzle ini siswa dilatih 

untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan guru pada saat pelajaran 

berlangsung dan dapat menjadikan anak lebih berpartisipasi dan kritis terhadap 

pelajaran biologi. 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penggunaan metode 

NHT disertai puzzle  perlu diujicobakan untuk mengetahui peningkatan partisipasi 

siswa kelas VII E SMP Negeri 10 Surakarta dalam suatu penelitian dengan judul 

PENERAPAN METODE NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) DISERTAI 

MEDIA PUZZLE UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI SISWA 

TERHADAP MATERI BIOLOGI SMP KELAS VII. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Apakah pembelajaran biologi dengan menggunakan metode (NHT) disertai 

media puzzle dapat meningkatkan partisipasi siswa kelas VII E SMP Negeri 10 

Surakarta Tahun Ajaran 2008/2009 ? 

 



C. Tujuan Penelitian 

 Sejalan dengan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui peningkatan partisipasi siswa kelas VII E SMP Negeri 10 Surakarta 

tahun ajaran 2008/2009 setelah diterapkan metode (NHT) disertai media puzzle. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Pembelajaran dengan menggunakan hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Bagi siswa 

a.   Siswa menjadi siap semua dalam menghadapi pertanyaan dari guru 

b. Dapat melakukan diskusi secara sungguh–sungguh 

c. Menumbuhkan rasa tanggung jawab pada setiap siswa 

d. Semua siswa berpartisipasi 

e. Perhatian terpusat 

f. Anak lebih kretif untuk menuangkan gagasan dalam diskusi 

g. Menumbuhkan suasana menyanangkan dalam pembelajaran 

2. Bagi guru 

a. Memberi masukan bagi guru mengenai manfaat metode pembelajaran     

Numbered Heads Together (NHT) disertai media puzzle dalam 

meningkatkan partisipasi siswa dalam matari biologi. 

b. Mendorong guru untuk melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, 

dan kreatif.  

3. Bagi sekolah 

a. Sumbangan dalam rangka perbaikan pembelajaran dan peningkatan mutu 

pembelajaran, khususnya mata pelajaran biologi. 

4.  Bagi peneliti lain 

a. Sebagai bahan referensi begi semua pihak yang bermaksud melakukan 

penelitian yang sejenis pada pokok bahasan lain dalam upaya 

meningkatkan partisipasi atau peran serta siswa dalam proses 

pembelajaran. 

  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Dari hasil penelitian tindakan kelas melalui penerapan metode 

pembelajaran Numbered heads together (NHT) Disertai Media Puzzle pada siklus 

I dan siklus II dapat ditarik kesimpulan bahwa: Penerapan metode Numbered 

heads together (NHT) Disertai Media Puzzle dapat meningkatkan partisipasi siswa 

secara menyeluruh dalam pembelajaran biologi. 

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi teoretis 

Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar 

referensi penelitian lebih lanjut mengenai upaya meningkatkan partisipasi siswa 

dalam pembelajaran di SMP Negeri 10 Surakarta. 

2. Implikasi praktis 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan guru untuk 

menerapkan pembelajaran Numbered heads together (NHT) dalam proses 

pembelajaran untuk meningkatkan partisipasi siswa terhadap pembelajaran 

biologi. 

C. SARAN 

Dari simpulan dan implikasi maka peneliti dapat memberikan beberapa 

saran, antara lain: 

1. Kepada guru hendaknya dalam proses pembelajaran memperhatikan dan 

mempertimbangkan pendekatan dan model pembelajaran yang tepat, yaitu 

model pembelajaran yang melibatkan peran serta dan keaktifan siswa. Salah 

satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah dengan menerapkan 

metode pembelajaran Numbered heads together (NHT). 

2. Kepada siswa hendaknya meningkatkan partisipasi dan aktivitasnya dalam 

mengikuti pembelajaran sehingga terjadi peningkatan kualitas proses 

pembelajaran. 
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3. Hendaknya peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis sedapat 

mungkin terlebih dahulu menganalisis kembali perangkat pembelajaran yang 

telah dibuat oleh peneliti ini disesuaikan penerapannya, terutama hal alokasi 

waktu, fasilitas pendukung termasuk media pembelajaran dan karakteristik 

siswa yang ada pada sekolah tempat penelitian tersebut, sehingga hasilnya 

dapat lebih baik.  

4. Pembuatan gambar media puzzle diharapkan sesuai dengan  soal diskusi. 

5. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian 

selanjutnya dengan lebih mengorganisasi waktu tahap-tahap pembelajaran 

secara tepat waktu, yaitu dengan membimbing siswa dalam berinteraksi dalam 

kelompok diskusi dan menyelesaikan pemasangan puzzle dan menjawab soal 

diskusi secara tepat waktu. 

 


