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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kegiatan sehari-hari komunikasi dilakukan baik di lingkungan

keluarga, sekolah, tempat kerja, di jalan, di pasar dan di tempat-tempat umum

lainnya. Komunikasi menjadi sangat penting untuk manusia bersosialisasi di

lingkungan. Menurut Crebert (2004 : 5), pentingnya komunikasi yang efektif

dapat meningkatkan prestasi akademik, memudahkan mereka dalam

mendaftar pekerjaan, meningatkan efektivitas diri, dan dapat menunjang

kepropesionalan seseorang dalam kompetensi.

Kenyataannya kemampuan komunikasi lisan yang baik di masyarakat masih

tergolong rendah (Salam, 2015: 1). Kemampuan komunikasi yang baik tidak

lepas dari lingkungan keluarga, keluarga yang mengajarkan seorang untuk

berkomunikasi (Pharamitha, 2013). Rendahnya kemampuan berkomunikasi

lisan dirasakan pula oleh siswa yang masih duduk di bangku sekolah. Menurut

Naim (2011 : 42), dalam pembelajaran dibutuhkan komunikasi yang baik

antara guru dengan siswa dan antar siswa. Komunikasi berfungsi sebagai

penyampai pesan dari pengirim pesan ke penerima pesan (Iriantara, 2014: 9).

Menurut (Miftah, 2012: 4) komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi

yang disampaikan dengan cara tertulis (written) atau lisan (oral). Komunikasi
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verbal menempati porsi besar. Karena pada kenyataannya, ide-ide, pemikiran

atau keputusan, lebih mudah disampaikan secara verbal daripada non verbal.

Rendahnya kemampuan berkomunikasi lisan menjadi masalah klasik dalam

dunia pendidikan di Indonesia. Masalah ini terjadi dihampir semua jenjang

pendidikan, baik SD, SMP, dan SMA (Halim, 2009:3). Menurut Naim (2011:

40) siswa yang pasif jumlahnya lebih dominan dibandingkan siswa yang aktif

melakukan komunikasi, misalnya melalui kegiatan presentasi, bertanya dan

menyampaikan pendapat. Menurut Hastriani (2006: 3), ketika sesi tanya jawab

hanya sebagian kecil siswa yang bertanya atau menanggapi presesntasi yang

disampaikan. Hal ini karena berbicara di depan umum atau menyampaikan

pendapat dalam proses diskusi masih dianggap hal yang menakutkan bagi

siswa. Sehingga siswa menjadi tidak aktif dan kemampuan komunikasi lisan

siswa tidak terlatih dengan baik.

Masalah rendahnya kemampuan berkomunikasi lisan siswa terlihat dibanyak

sekolah di Indonesia, berdasarkan penelitian salah satunya terjadi di SMP

Negeri 2 Sleman kelas IX. Hal-hal yang mengindikasikan masih rendahnya

kemampuan komunikasi matematis siswa dalam pembelajaran yaitu: 1) Siswa

kurang percaya diri dalam mengkomunikasikan gagasannya dan masih ragu-

ragu dalam mengemukakan jawaban ketika ditanya oleh guru; 2) Siswa belum

mampu mengomunikasikan ide atau pendapatnya dengan baik, pendapat yang

disampaikan oleh siswa sering kurang terstruktur sehingga sulit dipahami oleh

guru maupun temannya (Agustyaningrum, 2010: 90). Rendahnya kemampuan

berkomunikasi lisan juga terjadi di SMPN 22 Surakarta kelas VIII F. Tidak
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hanya hasil belajar yang dinilai tetapi proses pembelajaran juga dinilai,

penilaian terhadap kemampuan komunikasi siswa meliputi observasi

kemampuan komunikasi gambar, komunikasi dalam laporan tertulis,

komunikasi dalam presentasi dan tanya jawab, serta komunikasi dalam

menjelaskan tentang suatu fenomena. Pencapaian nilai proses pembelajaran

dengan observasi komunikasi dalam presentasi dan tanya jawab dicapai oleh

51,8 % siswa dan komunikasi dalam menjelaskan tentang suatu fenomena

dicapai oleh 44,4 % siswa dari jumlah siswa kelas VIII F yaitu 27 siswa

(Budiati, 2013).

Proses belajar yang kurang maksimal disebabkan siswa kurang aktif dalam

pembelajaran mengakibatkan hasil belajar yang rendah. Pendidikan di

Indonesia saat ini yang masih tertinggal dari Negara-negara lain. Rendahnya

hasil belajar siswa juga terjadi di Lampung, dilihat dari jumlah siswa yang

tidak lulus UN tahun 2013. Menurut Siti Maidasuri (Sekretaris Dinas

Pendidikan Provinsi Lampung) menyebutkan bahwa ada sebanyak 119.304

siswa SMP/MTs di Provinsi Lampung yang mengikuti UN tahun 2013 dan

jumlah siswa yang tidak lulus mencapai 443 siswa (Baskara, 2013).

Hasil observasi di SMP N 1 Sukadana menunjukkan bahwa selama ini

kemampuan berkomunikasi lisan siswa masih kurang. Metode diskusi yang

berlangsung di SMP N 1 Sukadana selama ini kurang efektif karena tidak

melibatkan semua anggota kelompok untuk berkontribusi memberikan

pendapat, sehingga hanya pendapat beberapa anggota kelompok saja yang

mendominasi didalam kelompok sementara anggota kelompok yang lain pasif.
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Kurang efektifnya penggunaan pembelajaran tersebut diduga berdampak

terhadap aktivitas dan penguasaan materi yang diserap siswa tidak optimal

sehingga secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap hasil belajar

siswa. Selain kemampuan berkomunikasi lisan, hasil belajar siswa juga masih

kurang dilihat dari pencapaian nilai rata-rata mata pelajaran biologi kelas VII

semester I pada TP 2014/2015 yaitu hanya 45% siswa yang mencapai KKM.

Terjadi penurunan nilai rata-rata siswa dari tahun sebelumnya yaitu TP

2013/2014 yaitu hanya 65 % yang mencapai KKM. Pada materi pencemaran

lingkungan nilai rata-rata siswa adalah 73 dengan KKM 70, harus dilakukan

cara agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satu upaya untuk

memperbaiki hasil belajar siswa adalah dengan menerapkan model

pembelajaran yang tepat. Model pembelajaran berkaitan erat dengan materi

dan pokok bahasan yang disampaikan. Setiap model memiliki keunggulan dan

kekurangan masing-masing.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, upaya yang

diduga tepat untuk memperbaiki kualitas dan hasil belajar siswa yaitu dengan

menggunakan model pembelajaran tipe Numbered Head Together (NHT) yang

merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk

mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur

kelas tradisional (Trianto, 2010: 73). Berdasarkan penelitian yang dilakukan

terhadap siswa kelas VIII MTs N Maguwoharjo TP 2012/2013 adanya

pengaruh setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT,

awalnya guru masih sering menggunakan metode ceramah. Siswa yang

awalnya merasa bosan dengan pembelajaran, kemudian siswa menjadi lebih



5

bersemangat ketika belajar. Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan

dari sebelumnya (Nurwahidah, 2013: 3). Penelitian lain juga dilakukan

terhadap siswa kelas VII E SMP N 10 Surakarta TP 2010/2011 oleh Warjianto

dan didapatkan hasil bahwa adanya peningkatan partisipasi siswa dalam

pembelajaran IPA-Biologi. Siswa berani mengemukakan permasalahan yang

berkaitan dengan pembelajaran, perhatian siswa terpusat, dan partisipasi siswa

lebih teraktualisasi dalam kelompoknya (Warjianto, 2010: 2).

Berdasarkan uraian di atas, diharapkan dengan menerapkan model

pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan baik maka akan meningkatkan

kemampuan berkomunikasi lisan siswa dan hasil belajar siswa dalam setiap

pembelajaran. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian penggunaan model

pembelajaran kooperatif NHT terhadap kemampuan berkomunikasi lisan

siswa dan hasil belajar siswa dalam materi pokok peran manusia dalam

pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan

lingkungan, yang terdapat dalam mata pelajaran IPA (Biologi) SMP. Sesuai

dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) KD 7.4

Mengaplikasikan peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk

mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan pada siswa kelas VII

SMP N 1 Sukadana.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan

masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh model pembelajaran NHT terhadap kemampuan

berkomunikasi lisan siswa pada materi pokok peran manusia dalam

pengelolaan lingkungan?

2. Adakah pengaruh signifikan model pembelajaran NHT terhadap hasil

belajar siswa pada materi pokok peran manusia dalam pengelolaan

lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui :

1. Pengaruh model pembelajaran NHT terhadap kemampuan berkomunikasi

lisan siswa pada materi pokok peran manusia dalam pengelolaan

lingkungan.

2. Pengaruh model pembelajaran NHT terhadap hasil belajar siswa pada materi

pokok peran manusia dalam pengelolaan lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi peneliti, yaitu memberikan wawasan dan pengalaman bagi peneliti

sebagai calon guru mengenai model pembelajaran NHT sebagai salah satu
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solusi untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi lisan siswa pada

materi pokok peran manusia dalam pengelolaan lingkungan.

2. Bagi siswa, yaitu mendapat pengalaman belajar yang berbeda dalam

pembelajaran materi pokok peran manusia dalam pengelolaan lingkungan.

3. Bagi guru, yaitu mendapatkan pengetahuan tentang model pembelajaran

NHT sebagai salah satu alternatif pembelajaran dalam usaha

mengoptimalkan kemampuan berkomunikasi lisan siswa pada materi

pokok peran manusia dalam pengelolaan lingkungan.

4. Bagi sekolah, yaitu sebagai masukan untuk mengoptimalkan penggunaan

berbagai macam model pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran di

sekolah dan peningkatan mutu pendidikan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap masalah, maka diberikan batasan

masalah sebagai berikut:

1. Pembelajaran kooperatif tipe NHT merupakan model pembelajaran yang

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki 4

struktur langkah kegiatan utama yaitu 1) penomoran, 2) pengajuan

pertanyaan, 3) berfikir bersama, dan 4) pemberian jawaban(Trianto, 2010:

82-83).

2. Kemampuan berkomunikasi lisan siswa yang diamati terdiri dari (1)

pandangan mata; (2) penyampaian informasi; (3) bertanya atau

menanggapi pertanyaan; (4) pemahaman isi materi; (5) bahasa

(dimodifikasi dari Caroline dalam Crebert, 2004: 17).
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3. Penguasaan materi yang diamati pada penelitian ini diukur berdasarkan

nilai yang diperoleh dari hasil pretes dan postes pada materi pokok peran

manusia dalam pengelolaan lingkungan.

4. Materi dalam penelitian ini adalah materi pokok peran manusia dalam

pengelolaan lingkungan dengan kompetensi dasar 7.4 “Mengaplikasikan

peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi

pencemaran dan kerusakan lingkungan”.

5. Subjek penelitian adalah siswa-siswi kelas VII dan VII semester genap

SMP N 1 Sukadana T.P 2014/2015.

F. Kerangka Pikir

Rendahnya komunikasi lisan menjadi salah satu masalah bagi sebagian besar

siswa, siswa dituntut untuk aktif dalam pembelajaran. Tetapi pada

kenyataannya siswa kurang aktif pada saat pembelajaran, hal tersebut terjadi

karena kegiatan belajar mengajar yang cenderung berpusat pada guru (teacher

centered). Kondisi pembelajaran yang demikian menjadikan siswa pasif. Siswa

cenderung menunggu informasi/pengetahuan yang datang dari guru sehingga

siswa masih sulit untuk menemukan pemahaman sendiri dari pelajaran

tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan suatu metode atau model pembelajaran

yang mampu merubah orientasi pembelajaran menjadi (student centered).

Salah satunya adalah model pembelajaran NHT, model ini memungkinkan

siswa untuk memperoleh pengetahuan yang baru dan mengkontruksi dengan

pengetahuan awal yang telah dimilikinya berdasarkan pengalaman belajarnya.
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Pengetahuan yang diperoleh dapat berasal dari berbagai sumber belajar, dari

buku, internet maupun lingkungan sekitar.

Pada pembelajaran dengan model NHT siswa terbagi dalam beberapa

kelompok kecil dengan pengetahuan awal yang sama, siswa juga diberikan

nomor dan masing-masing siswa memiliki nomor yang berbeda-beda. Siswa

dituntut untuk berani berkomunikasi secara lisan, mengkomunikasikan jawaban

dari pertanyaan/permasalahan yang ada pada LKK yang sebelumnya telah

diberikan oleh guru, guru kemudian menyebutkan nomor berapa yang harus

menjawab soal tersebut dan kemudian disamakan dengan nomor siswa. Cara

tersebut dapat meningkatkan motivasi dan tanggung jawab pada saat bekerja

dan berpikir bersama dalam menyelesaikan pertanyaan yang ada pada LKK

kemudian dapat mengkomunikasikan dengan baik. Dengan model

pembelajaran NHT siswa menjadi lebih aktif pada saat pembelajaran dan siswa

menjadi berani dalam mengungkapkan pendapatnya, diharapkan setelah

dilaksanakan pembelajaran kemampuan berkomunikasi siswa menjadi

meningkat dan siswa menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dikelas,

selain itu hasil belajar siswa menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Hasil

belajar siswa juga menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran dengan model

pembelajaran NHT. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah model

pembelajaran NHT dan variabel terikat adalah kemampuan berkomunikasi

lisan dan hasil belajar oleh siswa.
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Hubungan antar kedua variabel tersebut digambarkan dalam diagram berikut.

Keterangan : X = Model pembelajaran tipe NHT
Y1  = Kemampuan berkomunikasi lisan siswa
Y2 = Hasil belajar siswa

Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat

G. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Hipotesis :

Pengaruh model pembelajaran tipe NHT terhadap kemampuan

berkomunikasi lisan siswa pada materi pokok peran manusia dalam

pengelolaan lingkungan.

2. Hipotesis Statistik :

Ho : Tidak ada pengaruh signifikan model pembelajaran tipe NHT

terhadap hasil belajar siswa pada materi pokok peran manusia dalam

pengelolaan lingkungan.

H1 : Ada pengaruh signifikan model pembelajaran tipe NHT terhadap

hasil belajar siswa pada materi pokok peran manusia dalam

pengelolaan lingkungan.

Y1

X
Y2


