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ABSTRAK 
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NHT (NUMBERED HEADS TOGETHER) UNTUK MENINGKATKAN 

MOTIVASI  BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS XI IPA 2 SMA BATIK 1  
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 Tujuan dari Penelitian ini untuk meningkatkan motivasi belajar biologi 

dengan penerapan pembelajaran NHT (Numbered Heads Together)di kelas XI IPA 

2 SMA Batik 1 Surakarta tahun pelajaran 2009/2010. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action 

Research) yang terdiri dari dua siklus dan tiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subyek penelitian adalah 

siswa kelas XI IPA 2 SMA Batik 1 Surakarta tahun pelajaran 2009/2010 yang 

berjumlah 43 orang. Teknik pengumpulkan data meliputi angket, observasi dan 

wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran kooperatif 

NHT (Numbered Heads Together) dapat meningkatkan motivasi belajar biologi 

siswa. Peningkatan motivasi belajar biologi siswa dapat dilihat melalui hasil 

angket dan observasi. Rata-rata nilai persentase capaian setiap indikator dari 

angket motivasi belajar biologi siswa pada pra siklus sebesar 69,40%, pada siklus 

I sebesar 74,88%, dan pada siklus II sebesar 79,97%. Rata-rata nilai persentase 

capaian setiap indikator dari observasi motivasi belajar biologi siswa pada pra 

siklus adalah 35,75%, pada siklus I sebesar 63,95% dan pada siklus II sebesar  

76,16%.  

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peningkatan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan di 

sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan di 

Indonesia. Peningkatan kualitas pendidikan di sekolah berkaitan erat dengan 

kualitas proses belajar mengajar yang dilakukan guru dan siswa di sekolah. Proses 

belajar yang berkualitas akan menghasilkan manusia yang beriman dan bertagwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, bertanggung jawab, 

mandiri, terampil, kreatif dan produktif. 

Proses belajar mengajar pada hakikatnya merupakan kegiatan interaksi 

antara dua unsur manusiawi, yakni siswa sebagai pihak yang belajar dan guru 

sebagai pihak yang mengajar, dengan siswa sebagai subjek pokoknya. Sebagai 

konsekuensi bahwa siswa merupakan sentral, maka aktivitas siswa merupakan 

syarat mutlak bagi berlangsungnya interaksi belajar mengajar, baik aktif fisik 

maupun aktif mental. 

Keberhasilan kegiatan belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh  faktor  

internal dan faktor  eksternal dari siswa. Faktor internal adalah faktor yang berasal 

dari dalam diri siswa, antara lain motivasi belajar. Motivasi merupakan faktor 

pendorong seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi 

tercapainya tujuan. Motivasi dalam kegiatan belajar dapat dikatakan sebagai 

keseluruhan daya penggerak didalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin 

kelangsungan, dan memberikan arah kegiatan belajar. Sedangkan faktor eksternal 

yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa atau berasal dari rangsangan pihak 

luar. Faktor tersebut antara lain metode pembelajaran dan interaksi sosial siswa.  

Berdasarkan hasil observasi awal terhadap proses pembelajaran biologi 

kelas XI IPA 2 SMA Batik 1 Surakarta  diperoleh jumlah rata-rata  siswa  yang 

bersemangat dan antusias pada awal  pembelajaran biologi  sebanyak 10 siswa 

(23,25%), siswa yang membawa buku sumber pembelajaran biologi sebanyak 20 

siswa (46,51%), siswa yang masih belajar  mata pelajaran lain sewaktu guru 



masuk kelas sebanyak 15 siswa (34,88% ), siswa yang memperhatikan penjelasan 

guru  sebanyak 19 siswa (44,18% ), siswa yang mengerjakan dan mengumpulkan  

PR tepat waktu  sebanyak 23 siswa (53,48),  siswa bertanya mengenai materi 

pelajaran sebanyak 4 siswa (9,30%) dan siswa yang  menjawab pertanyaan guru 

tanpa ditunjuk sebanyak  2 siswa (4,65%). Berdasarkan hasil tersebut diperoleh 

kesimpulan sementara bahwa motivasi belajar siswa rendah 

Kesimpulan sementara dapat diperkuat dengan melakukan observasi 

lanjutan dengan menggunakan indikator motivasi belajar. Setelah dilakukan 

observasi diperoleh hasil bahwa jumlah rata-rata siswa yang memperhatikan 

ketika guru menjelaskan  materi hanya sebanyak  20 siswa (46,51%). Kesadaran 

siswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh masih rendah, hanya 13 siswa 

(30,23%) yang mengerjakan soal latihan tanpa disuruh, kesadaran siswa untuk 

mempelajari materi kembali dari guru juga masih rendah, hanya 12 siswa  

(27,9%) yang membuat ringkasan materi yang telah diajarkan, siswa yang 

bertanya mengenai materi pelajaran sebanyak 6 siswa (13,9%) dan siswa yang 

membawa buku pegangan dan referensi biologi  sebanyak 24 siswa (55,81%). 

Usaha untuk  mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru juga masih rendah, 

hanya 20 siswa ( 46,5%) yang mengumpulkan tugas  tepat waktu. Banyak siswa 

mengerjakan ulangan bekerja sama dengan siswa lain yaitu 25 siswa (58,2%). 

Siswa yang aktif dalam diskusi saat menemui kesulitan dalam pembelajaran 

sebanyak 10 siswa ( 23,25%). 

Berdasarkan kajian terhadap hasil observasi dan diskusi dengan siswa 

dan guru biologi ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya 

motivasi belajar siswa kelas XI IPA 2 SMA Batik 1 Surakarta dalam 

pembelajaran Biologi. Faktor pertama, siswa kurang dilibatkan secara aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. Siswa lebih berperan sebagai penerima informasi pasif, 

bukan sebagai subjek yang melakukan aktivitas belajar. Hal tersebut 

mengakibatkan aktivitas siswa baik secara fisik maupun mental sering teralih pada 

hal-hal lain di luar materi pelajaran  walaupun penyediaan fasilitas kegiatan 

pembelajaran sudah baik misalnya laboratorium, perpustakaan, komputer, media 

pembelajaran audiovisual dan lain sebagainya. Kelengkapan fasilitas ini belum 



dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Kedua, metode pembelajaran yang 

digunakan belum mampu membangkitkan motivasi belajar siswa terhadap materi 

yang disajikan. Metode pembelajaran yang monoton dan kurang bervariasi serta 

lebih berpusat pada guru (teacher centered) cenderung membosankan. Siswa tidak 

dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya  sehingga  siswa kurang 

termotivasi mengikuti pembelajaran biologi.  

Penggunaan metode pengajaran yang tepat dan sesuai akan sangat 

membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Penggunaan metode pengajaran yang 

kurang menarik dapat menimbulkan suatu masalah, yaitu rendahnya motivasi 

belajar siswa.  

Guru sebagai pengajar perlu mengatasi hal tersebut, salah satunya dengan 

mencoba strategi pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa dan tidak 

membosankan agar dapat membangkitkan motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran biologi. Motivasi belajar siswa yang meningkat membuat siswa 

belajar dengan sungguh-sungguh sehingga dapat berhasil dalam proses belajar 

mengajar.  

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang lebih 

banyak melibatkan interaksi aktif antar siswa dengan siswa, siswa dengan guru 

maupun siswa dengan lingkungan belajarnya. Siswa belajar bersama – sama dan 

memastikan bahwa setiap anggota kelompok telah benar – benar menguasai 

materi yang sedang dipelajari. Ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dari 

penerapan pembelajaran kooperatif ini yaitu siswa dapat mencapai hasil belajar 

yang bagus karena pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Siswa 

juga dapat menerima dengan senang hati pembelajaran yang digunakan karena 

adanya kontak fisik antar siswa, serta dapat mengembangkan kemampuan sosial 

siswa. 

NHT (Numbered Heads Together merupakan metode pembelajaran yang 

membagi siswa dalam kelompok - kelompok kecil. Pembagian kelompok secara 

heterogen berdasarkan prestasi belajar, jenis kelamin, budaya dan tingkat sosial 

ekonomi yang berbeda.  



Metode pembelajaran NHT dikembangkan untuk membangun kelas 

sebagai komunitas belajar yang menghargai semua kemampuan siswa karena 

semua siswa dituntut untuk mengemukakan pendapat sesuai dengan apa yang 

telah siswa pahami. Pembelajaran kooperatif NHT memberi kesempatan kepada 

siswa untuk saling membagikan ide-ide dan pertimbangan jawaban yang tepat, 

selain ini metode ini juga mendorong siswa meningkatkan semangat kerja sama 

antar siswa. Siswa belajar bersama – sama dan memastikan bahwa setiap anggota 

kelompok telah benar – benar menguasai materi yang sedang dipelajari, siswa 

memiliki ketergantungan positif untuk saling membantu dalam penguasaan dan 

pemahaman materi pelajaran. 

 Kelebihan metode NHT yaitu setiap siswa menjadi siap semua, dapat 

melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh, serta siswa yang pandai dapat 

mengajari siswa yang kurang pandai. Siswa diharapkan sangat antusias dalam 

memahami permasalahan dan jawaban karena guru hanya menunjuk seorang 

siswa yang mewakili kelompok tanpa memberi tahu terlebih dahulu siapa yang 

akan mewakili kelompok tersebut. Cara tersebut menjamin keterlibatan total 

semua siswa dan dapat meningkatkan tanggung jawab individual dalam  diskusi 

kelompok dan diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas XI 

IPA 2 SMA Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2009/2010 pada pokok bahasan Sistem 

Ekskresi. 

Bertolak dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka telah dilakukan 

penelitian dengan judul: “PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

NHT (NUMBERED HEADS TOGETHER) UNTUK MENINGKATKAN 

MOTIVASI BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS XI IPA 2 SMA BATIK 1 

SURAKARTA  TAHUN PELAJARAN 2009/2010”. 

 

B . Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah  yang telah diuraikan, maka 

permasalahan penelitian dapat dirumuskan yaitu: Apakah  pembelajaran 

kooperatif NHT (Numbered Heads Together) dapat meningkatkan motivasi belajar 

biologi siswa kelas XI IPA 2 SMA Batik 1 Surakarta tahun pelajaran 2009/2010? 



C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Mengetahui 

peningkatan motivasi belajar biologi siswa XI  IPA 2 SMA Batik 1 Surakarta 

tahun pelajaran 2009/2010 dengan penerapan pembelajaran kooperatif  NHT 

(Numbered Heads Together). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1 . Bagi siswa : 

a. Memberikan pengalaman secara nyata kepada siswa melalui pembelajaran 

kooperatif NHT (Numbered Heads Together) dapat meningkatkan 

motivasi belajar biologi  siswa  

b. Memberikan suasana baru dalam pembelajaran sehingga siswa lebih 

semangat dalam belajar 

2 . Bagi guru :  

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi guru dalam pemilihan dan 

penggunaan metode pembelajaran sebagai evaluasi guru  dalam 

meningkatkan motivasi belajar biologi  siswa  

b. Memberikan masukan bagi guru mengenai manfaat pembelajaran 

kooperatif NHT (Numbered Heads Together) untuk meningkatkan 

motivasi belajar  biologi siswa  

3. Bagi sekolah dan instansi pendidikan lainnya : 

a. Memberikan sumbangan bagi sekolah dalam rangka perbaikan proses 

pembelajaran. 

b. Menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program peningkatan 

proses pembelajaran pada tahap berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan 

pembelajaran kooperatif NHT (Numbered Heads Together) dapat meningkatkan 

motivasi belajar biologi siswa kelas XI IPA 2 SMA Batik 1 Surakarta tahun 

pelajaran 2009/2010. 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoretis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk: 

a. Sumber acuan bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian sejenis 

lebih lanjut. 

b. Sumbangan pemikiran bagi guru untuk mengembangkan variasi model 

pembelajaran. 

c. Menambah wawasan guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran, 

khususnya mata pelajaran biologi. 

 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada pembelajaran 

biologi di SMA Batik 1 Surakarta, yaitu motivasi belajar biologi siswa dapat 

ditingkatkan dengan penerapan pembelajaran kooperatif NHT (Numbered Heads 

Together ). 

C. Saran 

1. Bagi Guru 

a. Pelaksanaan penerapan pembelajaran kooperatif NHT (Numbered Heads 

Together) membutuhkan instruksi yang jelas agar siswa dapat 

membedakannya dengan metode pembelajaran diskusi, oleh sebab itu guru 

hendaknya memberikan instruksi dan arahan yang jelas kepada siswa tentang 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif  NHT (Numbered Heads 

Together) agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan efektif. 



b. Guru hendaknya lebih inovatif lagi pada saat memberikan apersepsi dan 

motivasi kepada siswa, misalnya dengan menggunakan model atau alat bantu 

dalam proses belajar mengajar. Sehingga diharapkan siswa akan lebih 

tertarik untuk memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru. 

 

2. Bagi Siswa 

a. Siswa hendaknya memperhatikan instruksi yang diberikan oleh guru dengan 

seksama agar dapat melaksanakan pembelajaran kooperatif NHT (Numbered 

Heads Together) dengan baik. 

b. Siswa hendaknya tidak tergantung pada materi yang diberikan oleh guru saja, 

tetapi juga lebih aktif mencari informasi materi dari sumber-sumber lain 

sehingga akan menambah wawasan siswa dalam menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapi. 

c. Siswa hendaknya lebih aktif dalam kegiatan diskusi kelompok 

 Semoga hasil penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan 

penelitian yang lebih mendalam serta dapat memberikan manfaat dan sumbangan 

pemikiran bagi para pendidik. 

 

 

 


