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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang, 

dengan cara pengubahan sikap dan prilaku secara sadar dan terencana. Suatu 

bentuk pendidikan yang dilakukan dengan cara memberikan suatu bimbingan, 

kepada seseorang melalui upaya pengajaran dan penelitian. Tujuan 

diberikanya suatu pendidikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 

agar menjadi manusia seutuhnya yang berjiwa pancasila, serta 

mengembangkan tingkat wawasan ilmu seseorang, mengembangkan sikap 

yang mandiri dan dewasa serta menumbuhkan ketrampilan yang ada pada diri 

seseorang, yang nantinya diharpkan bisa membantu dalam lingkungan 

masyarakat (Bulkani, dkk, 2018) 

Hal ini sudah seusai dengan fungsi dan tujuan pada pendidikan 

nasional yang terdapat dalam UUD RI No.20 Tahun 2003, menjelaskan 

mengenai serangkaian sistem Pendidikan Nasional yang terdapat pada pasal 3  

bahwa: Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertawakal kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab 

(Bulkani, dkk, 2018) 
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Namun pada kenyataanya yang ada pada pendidikan saat ini, masih 

belum adanya peningkatan mutu kekreatifan para guru dalam upaya 

menggunakan atau meningkatkan staregi-strategi bahkan Model-Model 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar (Bulkani dkk, 2018) 

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara keseluruhan sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya Indra, 

dkk (2014) Proses belajar dapat dilakukan secara formal dan informal. Secara 

formal belajar dapat dilakukan melalui jenjang sekolah.  Banyak jenis mata 

pelajaran yang dipelajari di sekolah, salah satunya adalah mata pelajaran 

biologi (Indra dkk., 2014)   

Mata pelajaran biologi merupakan mata pelajaran wajib bagi siswa di 

SMA/MA/SMK sederajat. Mata pelajaran biologi dipelajari untuk 

memberikan pemahaman  mengenai lingkungan sekitar. Biologi merupakan 

ilmu yang mempelajari tentang berbagai jenis mahluk hidup yang ada di 

bumi. Objek kajian biologi meliputi seluruh organisme hidup (biotik) maupun 

lingkunganya (abiotik). Biologi sangat penting dalam segala aspek 

kehidupan, oleh karena itu perlu dipelajari oleh semua manusia (Sudarisman, 

2015). 

Keberhasilan proses belajar mengajar ditentukan oleh tercapainya 

tujuan pembelajaran. Hal tersebut harus didukung oleh intraksi yang baik 

antara guru dan siswa. Namun, berdasarkan wawancara yang dilakukan 

secara langsung dengan salah satu guru biologi di MAN 1 Banyumas,  
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peneliti menemukan permasalahan berupa kurangnya partisipasi aktif belajar  

siswa dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran yang dilakukan masih 

cenderung berpusat pada  guru dan hanya mentransfer ilmu pengetahuan 

tanpa melibatkan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran. Model 

pembelajaran yang masih digunakan oleh guru yaitu model ceramah. 

Keadaan tersebut menyebabkan kemampuan berpikir yang dimiliki oleh 

siswa kurang berkembang, karena pembelajaran yang dilakukan tidak 

menciptakan kondisi yang menyenangkan, menantang dan menyediakan 

pengalaman belajar yang beragam  (Sudarisman, 2015).  

Siswa dalam mengikuti pembelajaran khususnya mata pelajaran 

biologi masih pasif. Siswa kurang berani dalam menyampaikan pendapatnya 

pada saat dilakukanya diskusi kelompok. Siswa lebih suka bermain dengan 

temanya dan melihat dari pada berpendapat saat proses belajar mengajar. 

Menurut Indra, dkk  (2014), menyatakan bahwa model mengjar 

mempengaruhi hasil belajar, model belajar yang kurang baik akan berakibat 

buruk bagi siswa dan menyebabkan hasil belajar yang di peroleh siswa 

kurang memuaskan bahhkan sangat tidak memuaskan. Oleh karena itu 

seorang guru harus bisa memilih model yang tepat, untuk bertujuan 

membantu menyampekan proses pembelajaran ke siswa menjadi lebih baik. 

Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan 

menerapkan inovasi atau model pada proses pembelajaran (Baskoro, dkk, 

2013) 
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Pemilihan dan penggunaan model pembelajaran yang tepat diharapkan 

dapat membuat siswa lebih termotivasi dalam belajar menurut Baskoro, dkk 

(2013). Oleh karena itu guru perlu menerapkan model pembelajaran yang 

lebih menarik dan menyenangkan. Sehingga siswa akan lebih aktif dalam 

mengikuti pembelajaran. Salah satu model yang dapat diimpelementasikan 

adalah dengan menggunakan model Numbered Head Together (NHT). 

Numbered Head Together (NHT) merupakan model dalam 

pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merujuk pada 

pembelajaran siswa secara kelompok menurut Baskoro dkk., (2013). 

Pembelajaran NHT memungkinkan siswa untuk lebih aktif dalam 

berlangsungnya proses pembelajaran. Model NHT secara signifikan dapat 

meningkatkan prestasi belajar, aktifitas belajar, dan sikap siswa terhadap 

pembelajaran biologi (Baskoro, dkk., 2013).  

Menurut uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang 

penerapan model Numbered Head Together (NHT). Dengan adanya 

penelitian ini, diharapkan dapat  memecahkan permasalahan yang ada di 

MAN 1 Banyumas  berupa kurangnya partisipasi aktif belajar siswa. Oleh 

karena itu peneliti melakukan Penelitian Eksperimen dengan judul “Pengaruh  

Partisipasi Aktif  Belajar Siswa Menggunakan Model (Numbering Head 

Together) Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Biologi  Kelas X IPA Man 

1 Banyumas”. 
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B.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah, apakah Pengaruh  Partisipasi Aktif  Belajar Siswa 

Menggunakan Model (Numbering Head Together)  NHT  Berpengaruh 

Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Biologi  Kelas X IPA Man 1 

Banyumas 2019/2020. 

 

C.  Tujuan Penelitian  

Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh partisipasi 

aktif belajar siswa menggunakan model (Numbering Head  Together) NHT 

terhadap hasil belajar mata pelajaran biologi kelas X IPA Man 1 Banyumas 

2019/2020. 

 

D.   Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

menambah wawasan pengetahuan dalam menerapkan model Numbering 

Head Together (NHT) dalam pembelajaran Biologi. Sebagai bahan 

pertimbangan dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian 

selanjutnya. 

2.  Manfaat Praktis 

a.  Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan aktifitas 

belajar siswa dalam pembelajaran Biologi. Siswa dapat lebih mudah 
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memahami materi pembelajaran dan meningkatkan prestasi belajar 

siswa. 

b.   Bagi Guru 

Guru dapat meningkatkan profesionalisme dan 

berkembangnya pembelajaran yang lebih inovatif dengan model 

Numbering Head Together (NHT). 

 c.  Bagi sekolah 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai upaya meningkatkan 

kualitas guru dan kualitas belajar mengajar dalam pembelajaran 

Biologi. 

d.  Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengalaman, 

memperkaya wawasan mengenai Model belajar siswa dalam 

pembelajaran Biologi melalui model Numbering Head Together 

(NHT). 
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