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ABSTRAK 

 

Maya Istanti. APLIKASI PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE 

NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) DISERTAI PENGGUNAAN 

STILL PICTURE UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR 

BIOLOGI SISWA KELAS X-4 SMA N 1 BANYUDONO TAHUN 

PELAJARAN 2010/2011. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Agustus. 2011. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar biologi siswa 

kelas X-4 SMA Negeri 1 Banyudono melalui aplikasi pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Heads Together (NHT) disertai penggunaan Still Picture . 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action 

Research). Setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa kelas X-4 SMA Negeri 1 

Banyudono tahun pelajaran 2010/2011. Data penelitian diperoleh melalui 

observasi, penyebaran angket, dan wawancara. Teknik analisis data adalah dengan 

deskriptif kualitatif. Validasi data dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil 

penelitian menunjukkkan bahwa dengan pelaksanaan tindakan kelas melalui 

aplikasi pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) disertai 

penggunaan Still Picture dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran Biologi. Hal ini didasarkan pada hasil observasi, angket dan 

wawancara. Rata-rata nilai persentase capaian setiap indikator dari lembar 

observasi siswa untuk prasiklus  37.62 %,  siklus I 73.99%, dan rata-rata nilai 

persentase capaian setiap indikator dari lembar observasi siswa untuk siklus II 

85.60%. Sedangkan rata-rata nilai persentase capaian setiap indikator yang 

didapatkan dari hasil angket  aktivitas belajar hampir mirip dengan hasil observasi  

. Hasil dari lembar observasi dan angket menunjukkkan bahwa penerapan 

tindakan mampu menaikkan prosentase aktivitas belajar meliputi aspek visual 

activities, oral activities, listening activities, writing activities, drawing activities, 

motor activities, mental activities dan emotional activities, . Hasil wawancara 

siswa menunjukkan bahwa penggunaan pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together (NHT) disertai penggunaan Still Picture memberikan kesempatan 

bagi siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran.  

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa apllikasi 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) disertai 

penggunaan Still Picture dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas X-4 

SMA Negeri 1 Banyudono tahun pelajaran 2010/ 2011 pada pembelajaran 

Biologi. 

 

Kata kunci : Pembelajaran kooperatif, Numbered Heads Together, Still Picture 

dan aktivitas belajar siswa 

 

 
  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan tidak pernah terlepas dari kegiatan belajar dan pendidikan 

merupakan sarana yang membantu manusia dalam belajar berbagai hal.  Belajar 

merupakan sebuah interaksi dalam bentuk kegiatan antara seseorang dengan orang 

lain, media ataupun dengan lingkungannya yang dapat mengubah tingkah laku.  

Seseorang dikatakan telah belajar apabila telah mampu melakukan apa yang tidak 

dapat dilakukan sebelumnya. Prinsip atau asas yang sangat penting  dalam 

interaksi belajar mengajar adalah aktivitas.  Belajar adalah berbuat untuk merubah 

tingkah laku sehingga tidak ada belajar tanpa aktivitas. Tanpa aktivitas proses 

belajar tidak mungkin dapat berlangsung dengan baik. 

SMA Negeri I Banyudono merupakan salah satu sekolah di Kabupaten 

Boyolali yang tergolong baik, hal ini ditunjukkan dengan terpilihnya SMA  ini 

sebagai salah satu sekolah model di Provinsi Jawa Tengah.  SMA ini mempunyai 

beberapa permasalahan dalam pembelajaran, khususnya mata pelajaran Biologi.  

Berdasarkan observasi di kelas X-4 SMA Negeri I Banyudono tahun ajaran 

2010/2011 selama proses pembelajaran  berlangsung, aktivitas belajar siswa yang 

dominan dilakukan siswa adalah menyalin materi (73,52%), memperhatikan hal 

yang disampaikan guru (67,64%), membaca materi yang dipelajari dari buku 

referensi ketika guru menjelaskan (52,94%), ditemukan kegiatan di luar aktivitas 

belajar seperti mengobrol dengan teman  (29,41%),  membuat kegaduhan dengan 

bermain alat tulis, kipas- kipas atau bermain saat jam pelajaran (32,35%), 

sedangkan aktivitas belajar yang lain prosentasenya kecil (Sumber observasi 26 

Januari 2011).  

 Prosentase hasil observasi menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa 

masih tergolong rendah, karena pembelajaran yang baik apabila sebagian besar 

(75%) siswa atau lebih terlibat secara aktif baik fisik maupun mental. Hasil 

observasi tersebut juga menunjukkan kecenderungan aktivitas belajar yang 

dilakukan siswa sekedar mencatat dan mendengarkan penjelasan guru.  Kurang 
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adanya interaksi yang terjadi selama proses pembelajaran, hanya sebagian siswa 

yang ditunjuk dan menjawab pertanyaan. Interaksi yang terjadi umumnya hanya 

sekedar  kegiatan guru terhadap siswa yang tidak fokus dalam pembelajaran. 

Kegiatan guru misalnya dengan siswa disuruh menjawab pertanyaan, ataupun 

membaca materi yang sedang dipelajari. Kondisi yang demikian pelajaran  dapat 

dikatakan satu arah, dimana masih memfokuskan guru sebagai subjek.  Guru 

sebagai penyampai materi, sehingga banyak siswa memiliki kecenderungan 

menjadi pasif dalam pembelajaran.  Pembelajaran yang diterapkan guru  masih 

bersifat teacher centered learning, sehingga yang dominan dalam pembelajaran 

adalah guru.  Guru sebagai pusat kegiatan belajar, siswa umumnya  hanya 

mendengarkan, membaca, menulis, dan menghafal informasi yang diperoleh dari 

guru. 

Rendahnya aktivitas belajar siswa karena kurangnya kesempatan 

berinteraksi di dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik kurang terlibat 

aktif baik dari segi mental mupun fisik. Hasil pembelajaran ditentukan oleh proses 

pembelajaran yang berlangsung. Pembelajaran yang baik harus berlangsung 

dalam banyak arah untuk dapat menjadikan dasar pembelajaran berpusat pada 

siswa. Komunikasi banyak arah terjadi secara timbal balik dari guru ke siswa, 

siswa ke siswa dan siswa ke guru. Suasana belajar mengajar yang hidup  dan 

dinamis dapat merangsang kegiatan belajar secara aktif dan siswa akan melakukan 

berbagai aktivitas belajar  selama pembelajaran (Sumiati dan Asra, 2008: 40). 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di kelas X-4 SMA Negeri I 

Banyudono tersebut, perlu diupayakan solusi yang dapat menciptakan proses 

pembelajaran yang memungkinkan adanya kesempatan berinteraksi antara siswa 

dengan lingkungan belajarnya, komunikasi banyak arah, serta mampu mengubah 

kondisi pembelajaran yang menempatkan guru yang lebih berperan aktif (teacher 

centered learning) menjadi siswa yang berperan aktif dalam pembelajaran 

(students centered learning). Situasi yang mampu membuat  siswa lebih interaktif 

serta mampu meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran.  

Salah satu alternatif pemecahan masalah di kelas X-4 SMA Negeri I 

Banyudono yang ditemukan dari hasil observasi, berupa rendahnya aktivitas 



belajar yang disebabkan oleh penggunaan metode pembelajaran, dimana guru 

lebih dominan. Solusinya perlu digunakan model pembelajaran yang mampu 

menciptakan keterlibatan siswa secara aktif baik dari segi mental maupun fisik. 

Solusi yang diambil dengan memperhatikan hasil observasi, maka menggunakan 

model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan 

kegiatan belajar dimana siswa dibentuk dalam kelompok kecil dan setiap siswa 

bisa berpartisipasi dalam tugas-tugas kolektif, sehingga menuntut siswa untuk 

berperan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran.  

Banyak tipe dari model pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan 

oleh guru, dengan mempertimbangkan masalah yang ditemukan dan melihat 

sintaks yang memungkinkan terjadinya berbagai aktivitas belajat maka tindakan 

yang sesuai adalah penggunaan Numbered Head Together (NHT). Numbered 

Head Together menempatkan siswa di posisi sangat dominan dalam proses 

pembelajaran. Terjadinya kerjasama dalam kelompok dengan penomoran pada 

setiap siswa merupakan ciri utama Numbered Head Together.  Semua siswa  

berusaha memahami setiap materi yang diajarkan dan bertanggung jawab terhadap 

nomor anggotanya masing-masing.  Pembelajaran Numbered Head Together  

membuat siswa bekerja aktif secara berkelompok, mereka bertanggung jawab 

terhadap soal yang diberikan.  

Pemberian nomor tiap anggota kelompok sebagai sebuah tanda, 

memudahkan guru jika ingin mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman 

siswanya. Guru tinggal menyebutkan salah satu nomor dan setiap anak dengan 

nomor yang sama harus dapat menyampaikan hasil diskusi dari kelompok mereka 

masing-masing. Numbered Head Together menuntut tanggung jawab dari masing-

masing anggota kelompok. Tipe dari model kooperatif termasuk Numbered Head 

Together cocok digunakan untuk mengajar  di kelas yang siswanya cukup banyak.  

Adanya pengelompokan, selain mendapat penjelasan dari guru siswa juga akan 

mendapat penjelasan dari teman sekelompoknya, sedangkan pada tipe 

pembelajaran kooperatif yang lain terkadang  siswa saling berharap kepada teman 

kelompok lain yang lebih pintar.  Pemilihan tipe ini diharapkan pembelajaran 

yang terjadi dapat lebih  interaktif. 



Peran suatu model pembelajaran yang diterapkan dalam proses 

pembelajaran akan lebih terlihat jika didukung oleh suatu media pembelajaran 

yang dapat membantu di dalam penyampaian suatu materi.  Proses komunikasi 

hanya akan terjadi  bila ada pesan pesan tertentu yang ingin disampaikan oleh 

seseorang kepada orang lain.  Penyaluran pesan terkadang membutuhkan suatu 

media yang dapat membantu  menyampaikan maksud dari pesan tersebut. Guru 

yang sedang mengajar berfungsi sebagai sumber pesan sedangkan siswa sebagai 

penerima pesan, materi yang diajarkan adalah pesannya dan media pembelajaran 

adalah pembawa pesannya.    

Setiap media mempunyai karakteristik yang spesifik jika digunakan dalam 

aktivitas pembelajaran.  Salah satu media yang dapat digunakan adalah media Still 

Picture (gambar diam) . Pada saat observasi guru telah menggunakan Still Picture 

saat pembelajaran, namun belum digunakan secara maksimal. Pada  umumya 

peserta didik tertarik pada suatu pelajaran  apabila dalam buku-buku pelajaran 

terdapat gambar-gambar. Melalui gambar seseorang dapat berimajinasi, dapat 

pula mempermudah dalam mengerti suatu maksud.  Diharapkan melalui  media 

gambar dalam hal ini Still Picture dapat menimbulkan daya tarik bagi siswa 

sehingga peran aktif siswa dalam proses pembelajaran akan meningkat. 

Alasan penggunaan media visual dalam penelitian berupa Still Picture 

salah satunya berdasarkan Levie & Levie (1995) yang mereview hasil-hasil 

penelitian tentang belajar melalui stimulus gambar (visual) dan stimulus kata  

(verbal)  menyimpulkan bahwa stimulus visual membuahkan hasil belajar yang 

lebih baik. Para ahli memiliki pandangan perbadingan memperoleh hasil belajar 

melalui indra pandang dan dengar sangat menonjol perbedaannya. Kurang lebih 

90% hasil belajar seseorang diperoleh melalui indra pandang dan sekitar 5% 

diperoleh melalui indra dengar dan 5% lagi diperoleh dari indra lainnya (Arsyad, 

2003: 103). Sebegitu besar peran  indra pandang dalam pembelajaran, sehingga 

diharapkan media Still Picture dapat meningkatkan aktivitas belajar dan akhirnya 

juga meningkatkan hasil belajar. 

Penggunaan  metode diskusi dalam hal ini adalah Numbered Heads 

Together dan penggunaan media gambar berupa Still Picture diharapkan 



memberikan kontribusi yang besar dalam tercapainya pembelajaran yang baik, 

sehingga mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

Dalam kegiatan pembelajaran, segala pengetahuan pada dasarnya 

diperoleh dari usaha siswa sendiri, sehingga aktivitas siswa dalam pembelajaran 

sangat diperlukan.  Setiap siswa memiliki aktivitas belajar yang berbeda-beda. 

Siswa dengan aktivitas belajar tinggi akan mempunyai peluang  yang lebih besar  

dalam keberhasilan belajarnya.  Aktivitas belajar pada dasarnya dapat dilihat dari 

sejauh mana usaha yang ditempuh dalam peningkatan prestasi belajar.  Guru 

dalam proses pembelajaran hendaknya mengondisikan siswa agar dapat 

mengembangkan kemampuannya dengan optimal.  Siswa menjadi subyek belajar 

yang mempunyai aktivitas belajar tinggi, punya kesempatan untuk 

mengembangan potensinya.  Siswa yang aktif melalui daya dan panca inderanya 

akan lebih terampil didalam mengembangkan kemampuan dari pengetahuan yang 

dimilikinya. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dilakukan penelitian tentang 

’’APLIKASI PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEADS 

TOGETHER (NHT) DISERTAI PENGGUNAAN STILL PICTURE UNTUK 

MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS X-4 

SMA N 1 BANYUDONO TAHUN PELAJARAN 2010/2011”.  Hasil penelitian 

dapat meningkatkan aktivitas belajar biologi siswa di kelas X-4 SMA N 1 

Banyudono dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional. 

 

B. Perumusan Masalah 

Apakah pembelajaran biologi dengan penerapan model kooperatif tipe Numbered 

Heads Together disertai penggunaan Still Picture dapat meningkatkan aktivitas 

belajar biologi siswa kelas X-4 SMA N I Banyudono Tahun  Pelajaran 

2010/2011? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah:  meningkatkan aktivitas belajar biologi siswa 



kelas X-4 SMA Negeri I Banyudono dengan penerapan model kooperatif tipe 

Numbered Head Together (NHT) disertai penggunaan Still Picture. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Guru  

a) Mengetahui salah satu tipe  dari model pembelajaran kooperatif 

yang dapat digunakan sebagai variasi dalam  menyampaikan materi 

sehingga dapat memperbaiki proses pembelajaran di kelas. 

b) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam menentukan model pembelajaran yang tepat sebagai upaya 

memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran biologi. 

2. Bagi siswa  

a) Siswa dapat menikmati model pembelajaran yang tidak seperti 

biasa mereka rasakan, tidak membosankan.  Memberikan 

kesempatan pada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran, sehingga siswa dapat melakukan aktivitas belajar 

yang lebih beragam. 

b) Memberikan  motivasi kepada siswa dalam mempelajari biologi 

melalui model pembelajaran kooperatif, sehingga dapat 

mengembangkan rasa kebersamaan, kerjasama, berfikir kreatif, 

sikap percaya diri, serta sikap saling menghargai sesama siswa. 

3. Bagi institusi sekolah  SMA N I Banyudono 

a) Memberikan masukan atau saran dalam upaya mengembangkan 

suatu proses pembelajaran yang mampu meningkatkan aktivitas 

belajar biologi siswa kelas X-4 SMA N I Banyudono Tahun 

Pelajaran 2010/2011. 

b) Melahirkan siswa-siswa yang aktif dalam pembelajaran sehingga 

diharapkan  mampu meningkatkan hasil belajar yang maksimal. 

 



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam dua 

siklus dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa kelas X4 SMA Negeri I 

Banyudono Tahun Ajaran 2010/ 2011 pada kegiatan pembelajaran biologi dapat 

ditingkatkan dengan penerapan pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together disertai penggunaan Still Picture. 

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan sebagai dasar referensi 

dalam pengembangan penelitian tindakan kelas lebih lanjut dalam rangka 

peningkatan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Biologi dan sebagai 

sumbangan pemikiran bagi guru untuk mengembangkan variasi metode  

pembelajaran dalam mengajar biologi. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada proses 

pembelajaran Biologi di SMA N I Banyudono dalam rangka untuk meningkatkan 

aktivitas belajar. 

C. SARAN 

1. Kepada Siswa 

a. Siswa hendaknya cepat beradaptasi dengan model pembelajaran kooperatif 

yaitu Numbered Heads Together disertai penggunaan Still Picture, yang 

diterapkan guru sebagai perbaikan proses pembelajaran dikelas. Sehingga 

upaya guru menerapkan model pembelajaran yang baru dapat berjalan 

dengan maksimal. 

b. Siswa hendaknya melakukan berbagai aktivitas belajar selama proses 

pembelajaran, guna menunjang agar kegiatan belajar dapat maksimal, 

tidak hanya sekedar mendengar, menulis, atau memperhatikan penjelasan 
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guru, tetapi juga siswa harus lebih aktif dalam kegiatan diskusi kelompok 

sehingga pembelajaran berlangsung menarik 

c. Siswa hendaknya tepat waktu dalam proses diskusi agar  kegiatan belajar 

dapat sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan oleh guru 

2. Kepada Guru 

a. Guru diharapkan menerapkan model pembelajaran yang bervariasi dan 

dapat mengikutsertakan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

biologi agar aktivitas belajar siswa meningkat 

b. Guru diharapkan mempelajari dengan baik langkah-langkah pembelajaran 

berdasarkan model  yang dipakai dalam hal ini Numbered Heads Together 

disertai penggunaan Still Picture sehingga proses pembelajaran dapat 

berlangsung  dengan baik. 

c. Guru diharapkan lebih memberikan kesempatan pada siswa untuk 

berperan aktif dalam pembelajaran sehingga kegiatan belajar mengajar 

dapat berlangsung lebih menarik . 

d. Guru hendaknya lebih tegas kepada siswa terutama dalam alokasi waktu 

selama diskusi dan pemberian tugas sehingga dapat berjalan sesuai waktu 

yang ditentukan dan hasilnya maksimal 

3. Kepada Peneliti Lain 

a. Perlu diadakan penelitian sejenis dengan cakupan materi lain yang lebih 

luas sehingga dapat diketahui sejauh mana penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Together disertai penggunaan Still 

Picture dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

b. Bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian sejenis hendaknya 

memperhatikan kendala yang ditemui saat penerapan tindakan, terkait 

dengan alokasi waktu mengingat penerapan kooperatif tipe Numbered 

Heads Together disertai penggunaan Still Picture membutuhkan waktu 

yang cukup lama dan tetap mempertimbangkan kesulitan siswa untuk 

beradaptasi dengan model kooperatif tipe Numbered Heads Together 

disertai penggunaan Still Picture. 

 


