
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk menciptakan sarana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat aktif dalam

mengembangkan potensi dirinya. Hal ini seperti yang tertulis dalam Undang-

Undang RI Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan

proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa dan negara (Depdiknas, 2007: 12).

Proses pendidikan adalah suatu aspek kehidupan yang sangat penting dan

mendasar dalam pembangunan suatu negara yang melibatkan guru sebagai

pendidik dan siswa sebagai peserta didik yang diwujudkan melalui proses

pembelajaran. Menurut Amri dan Ahmadi, (2010: 88) bahwa proses

pendidikan merupakan suatu aspek kehidupan yang sangat mendasar bagi

pembangunan bangsa suatu negara. Dalam menyelenggarakan pendidikan di

sekolah yang melibatkan guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta

didik diwujudkan dengan adanya interaksi belajar mengajar.
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Masalah pendidikan yang sering muncul saat ini adalah masih rendahnya

prestasi atau hasil belajar yang diperoleh oleh siswa. Sejalan dengan data dari

Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) 2010, bahwa hasil Ujian

Nasional tahun pelajaran 2009/2010 baik pada sekolah negeri maupun swasta

pada ketiga mata pelajaran, pada tingkat SMA/MA ketidaklulusan sebesar

10,12%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya keefektifan

proses pembelajaran yang selama ini belum mengarah pada konteks

pembelajaran bermakna. Metode pembelajaran yang terlalu berorientasi pada

guru (teacher oriented) cenderung mengabaikan hak-hak dan kebutuhan, serta

pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga proses pembelajaran yang

menyenangkan, mengasyikkan, dan mencerdaskan kurang dioptimalkan

(Tjalla, 2011: 2).

Menurut Badan Nasional dan Standar Pendidikan (BNSP) terlihat bahwa

kualitas proses pembelajaran yang dilakukan di Indonesia kurang optimal

sehingga berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Rendahnya hasil

belajar siswa tersebut disebabkan karena proses pembelajaran yang masih

didominasi oleh guru. Menurut (Trianto, 2009: 108) pembelajaran yang baik

seharusnya berpusat pada siswa (student centered), guru tidak lagi

mendominasi dalam kegiatan pembelajaran melainkan siswa yang aktif dalam

kegiatan pembelajaran.
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Hal ini semakin diperkuat dari hasil observasi peneliti di SMA Negeri 2

Gadingrejo, diperoleh informasi bahwa pada tahun ajaran 2012/2013 hasil

belajar siswa pada materi pokok sistem pertahanan tubuh masih rendah yaitu

60. Nilai tersebut belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang

telah ditetapkan sekolah yaitu 70. Rendahnya nilai rata-rata pelajaran Biologi

di SMA tersebut karena guru masih sering menggunakan metode ceramah.

Siswa tidak banyak terlibat baik dari segi berpikir maupun bertindak, siswa

hanya menerima informasi yang telah diberikan oleh guru, akibatnya siswa

tidak dapat mengembangkan pengetahuannya secara mandiri sehingga hasil

belajar siswa menjadi kurang optimal. Guru sangat jarang menggunakan

suatu model pembelajaran, hanya sesekali menerapkan model pembelajaran

yaitu menggunakan model tipe TPS dalam pembelajarannya.

Upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif. Banyak model pembelajaran kooperatif yang dapat

dijadikan alternatif dalam proses pembelajaran diantaranya adalah model

kooperatif tipe NHT dan tipe TPS. Kedua pembelajaran ini memiliki

keistimewaan tersendiri dalam penerapannya. Pada model pembelajaran

kooperatif NHT proses pembelajarannya diawali dengan kerja kelompok dan

diakhiri dengan kerja individu. Aktivitas pembelajaran model NHT lebih

mengandalkan kemampuan individu kelompoknya sedangkan untuk penilaian

dilakukan secara kelompok dan individu. Pada model kooperatif TPS proses

pembelajaran diawali dengan kerja individu dan diakhiri dengan kerja

kelompok. Aktivitas pembelajaran model TPS hanya mengandalkan
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kemampuan kelompok saja, dan untuk penilaiannya juga dilakukan secara

kelompok (Muzalifah, 2011: 27).

Pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan salah satu tipe pembelajaran

kooperatif yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk

mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan

penguasaan akademik. Model pembelajaran ini secara tidak langsung melatih

siswa untuk saling berbagi informasi, mendengarkan dengan cermat serta

berbicara dengan penuh perhitungan, sehingga siswa lebih produktif dalam

pembelajaran Kagen (dalam Ibrahim, 2000: 28).

Model pembelajaran tipe TPS adalah salah satu tipe model pembelajaran

kooperatif yang pada pelaksanaannya mengutamakan siswa dalam berbuat

untuk menemukan sendiri konsep-konsep materi dalam pembelajaran dengan

jalan berpikir (Think), berpasangan (Pair), dan mengemukakan pendapat

(Share). Pembelajaran tipe ini mengajarkan siswa untuk lebih mandiri dalam

mengerjakan soal-soal yang diberikan sehingga dapat membangkitkan rasa

percaya diri siswa. Siswa dapat bekerjasama dengan orang lain dalam

kelompok kecil yang heterogen (Lie, 2002: 56). Penelitian pendukung

mengenai model pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah hasil penelitian

Prayoga (2010: 50) yang menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif tipe

NHT dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Selain itu

penelitian Firdaus (2008: 44) menunjukkkan aktivitas dan hasil belajar yang

lebih baik.
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Dari hasil penelitian itu, terlihat bahwa kedua model pembelajaran kooperatif

tersebut apabila diterapkan pada siswa yang sebelumnya masih menggunakan

pembelajaran yang bersifat konvensional, efek yang diberikan adalah sama-

sama dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Namun dari kedua tipe

pembelajaran kooperatif tersebut belum diketahui yang lebih baik apabila

diterapkan pada siswa SMA Negeri 2 Gadingrejo dengan karakteristik

tersendiri yang mengutamakan pembelajaran berbasis kekeluargaan sehingga

pembelajaran menjadi efektif. Hal ini belum terlihat karena sumber daya

sekolah dan kedekatan pendidik dengan peserta didik belum dikembangkan

secara maksimal.

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian mengenai model

pembelajaran yang diterapkan pada konsep sistem pertahanan tubuh dengan

judul “Perbandingan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT dan TPS

terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Pokok Sistem Pertahanan Tubuh

kelas XI SMA Negeri 2 Gadingrejo”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian

ini sebagai berikut:

1. Manakah rata-rata aktivitas siswa yang lebih tinggi antara pembelajaran

yang menggunakan model kooperatif tipe NHT dengan TPS pada materi

pokok sistem pertahanan tubuh?

2. Manakah rata-rata hasil belajar siswa yang lebih tinggi antara

pembelajaran yang menggunakan model kooperatif tipe NHT dengan TPS

pada materi pokok sistem pertahanan tubuh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan

penelitian ini untuk mengetahui:

1. Rata-rata aktivitas siswa yang lebih tinggi melalui model pembelajaran

kooperatif tipe NHT dan model pembelajaran kooperatif tipe TPS pada

materi pokok sistem pertahanan tubuh.

2. Rata-rata hasil belajar yang lebih tinggi melalui model pembelajaran

kooperatif tipe NHT dengan TPS pada materi pokok sistem pertahanan

tubuh.
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D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Peneliti: memberikan wawasan serta pengalaman baru dalam

melaksanakan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe NHT dan TPS.

2. Guru: penggunaan model pembelajaran kooperatif  tipe NHT dan tipe TPS

diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif bagi guru untuk

meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada materi pokok sistem

pertahanan tubuh.

3. Siswa: penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan tipe TPS

diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar berbeda yang dapat

menumbuhkan rasa kerjasama yang positif antar siswa.

4. Sekolah: memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat meningkatkan

mutu pembelajaran di sekolah khususnya dan pendidikan umumnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari anggapan yang berbeda terhadap masalah yang akan

dibahas maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Model pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah strategi pembelajaran

yang dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu:

a. Tahap pembentukan kelompok

b. Penomoran anggota kelompok

c. Pembagian bacaan tentang materi
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d. Diskusi kelompok

e. Memanggil nomor anggota atau pemberian jawaban hasil diskusi

f. Memberi kesimpulan. Trianto (2009: 83).

2. Model pembelajaran TPS merupakan suatu strategi diskusi kooperatif yang

dilaksanakan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Penyampaian materi

b. Siswa berpasangan dengan teman sebelahnya dan mengutarakan

hasil pemikiran masing-masing

c. Pleno kecil diskusi dan tiap kelompok mengemukakan hasil

diskusinya

d. Pengarahan pembicaraan pada pokok permasalahan dan

menambah materi yang belum terungkap

e. Penarikan kesimpulan dari pelajaran yang disampaikan. Suyatna

(2007: 59).

3. Hasil belajar pada aspek kognitif yang diukur berdasarkan nilai yang

diperoleh dari pretes, postes dan N-gain pada materi sistem pertahanan

tubuh.

4. Aktivitas belajar siswa yang diamati selama proses pembelajaran dalam

penelitian ini meliputi: (a) mengemukakan pendapat dalam tugas

kelompok (b) bekerjasama dengan teman dalam menyelesaikan tugas

kelompok (c) mempresentasikan hasil diskusi (d) merespon hasil

kelompok lain.

5. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA1 sebagai kelas

eksperimen NHT dan XI IPA2 sebagai kelas eksperimen TPS
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6. Materi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sistem pertahanan

tubuh. KD 3.8. “menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda

asing berupa antigen dan bibit penyakit”.

F. Kerangka Pikir

Proses pembelajaran pada dasarnya merupakan pemberian stimulus kepada

siswa dengan harapan terjadinya respon yang positif pada diri siswa. Siswa

menjadi aktif dalam proses pembelajaran dan akan berpengaruh pada hasil

belajar siswa. Pemilihan model pembelajaran yang digunakan dalam proses

pembelajaran juga mempunyai dampak terhadap hasil belajar dan aktivitas

belajar siswa. Model pembelajaran kooperatif dapat digunakan sebagai acuan

pembelajaran kelas untuk merangsang aktivitas siswa dalam mengembangkan

pengetahuan untuk meningkatkan hasil belajar diantaranya dengan model

NHT dan TPS.

Model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat melatih siswa untuk aktif

dalam mencari informasi, mendorong tumbuhnya kesadaran individu,

kerjasama antar siswa dan rasa saling ketergantungan positif antar anggota

kelompok. Adanya tanggungjawab mengajarkan materi kepada anggota

kelompok lain dapat meningkatkan dorongan dan kebutuhan belajar serta

melatih rasa percaya diri siswa. Melalui pembelajaran kooperatif tipe NHT ini

dapat mengajarkan siswa untuk lebih mandiri dalam mengerjakan soal- soal

yang diberikan sehingga dapat membangkitkan rasa percaya diri siswa,

dimana siswa dapat bekerjasama dengan orang lain dalam kelompok kecil
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yang heterogen. Dengan proses pembelajaran seperti ini diharapkan akan

mampu meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa.

Model pembelajaran kooperatif tipe TPS sangat baik untuk meningkatkan

tanggung jawab individual dalam diskusi kelompok, melatih siswa untuk

saling berbagi informasi, mendengarkan dengan cermat serta berbicara

dengan penuh perhitungan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil

belajar dan aktivitas siswa. Variabel yang digunakan di dalam penelitian ini

adalah varibel bebas dan variabel terikat. Dimana variabel bebasnya adalah

model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan TPS sedangkan variabel

terikatnya adalah hasil belajar pada materi pokok sistem pertahanan tubuh

manusia oleh siswa.

Hubungan antara kedua variabel tersebut dapat digambarkan dengan diagram

berikut ini:

Keterangan: Tipe teoritis variabel bebas perbandingan model pembelajaran
koperatif tipe NHT (X1) dan model pembelajaran kooperatif
tipe TPS (X2) terhadap variabel terikat (Y) hasil belajar.

Gambar 1 . Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat

X1

X2

Y
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G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H0 : Rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe NHT sama dengan siswa yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe TPS pada materi sistem pertahanan tubuh manusia .

H1 : Rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe NHT berbeda dengan siswa yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe TPS pada materi sistem pertahanan tubuh manusia.


