
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam menunjang 

kemajuan bangsa di masa depan. Oleh karena itu dunia pendidikan semakin 

hari terus mengadakan perbaikan kejenjang yang lebih baik, namun langkah 

menuju perbaikan itu tidaklah mudah, banyak hal yang harus diperbaiki salah 

satunya ialah mempersiapkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurut 

Trianto (2009: 4) sistem pendidikan nasional menghadapi tantangan yang 

sangat kompleks dalam menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang 

mampu bersaing di era global. Dalam hal ini pendidikan merupakan faktor 

penting dalam menyiapkan dan membangun sumber daya manusia yang 

berkualitas.  

 

Untuk mencapai tujuan pendidikan dalam membentuk kualitas sumber daya 

manusia, maka pemerintah telah menyelenggarakan perbaikan-perbaikan 

peningkatan mutu pendidikan. Selain mempersiapkan kualitas sumber daya 

manusia, pemerintah juga melakukan revisi Kurikulum 2004 (KBK) menjadi 

Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Menurut Kunandar (2009: 

133), KTSP adalah sebuah konsep kurikulum yang menekankan pada 

pengembangan kemampuan (kompetensi) melakukan  tugas-tugas dengan 
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standar performansi tertentu sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh siswa, 

berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. 

dalam KTSP, pembelajaran berpusat pada siswa (Student Centered Learning), 

siswa dituntut untuk lebih aktif dan senantiasa mengambil bagian dalam 

aktivitas belajar. Pada dasarnya siswa juga diharapkan tidak hanya 

mempelajari konsep, teori dan fakta, tetapi juga aplikasi dalam kehidupan 

sehari-hari. Dengan demikian materi pembelajaran tidak hanya tersusun atas 

hal-hal sederhana yang bersifat hafalan dan pemahaman, tetapi juga tersusun 

atas materi yang kompleks yang memerlukan analisis, aplikasi dan sintesis, 

untuk itu dibutuhkan keterampilan siswa untuk lebih berpikir kritis guna 

mencapai hal tersebut.  

     

Kemampuan berpikir kritis diperlukan dalam kehidupan di masyarakat karena 

manusia selalu dihadapkan pada permasalahan yang memerlukan pemecahan 

sehingga berpikir kritis sangat penting untuk dikembangkan selama proses 

pembelajaran Sugiarto (dalam Amri dan Ahmadi, 2010: 62). Karena begitu 

pentingnya, berpikir kritis pada umumnya dianggap sebagai tujuan utama dari 

pembelajaran. Selain itu berpikir kritis memainkan peranan yang penting 

dalam banyak macam pekerjaan, khususnya pekerjaan-pekerjaan yang 

memerlukan ketelitian dan berpikir analitis Yulianto (dalam Amri dan 

Ahmadi, 2010:62). Pendapat tersebut sesuai juga dengan tujuan pembelajaran 

IPA dijenjang pendidikan menengah seperti tertuang baik dalam Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang bertujuan agar siswa dapat 

menggunakan IPA khususnya pada materi biologi untuk dapat melakukan 

inkuiri ilmiah guna menumbuhkan kemampuan berpikir, bersikap, dan 
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bertindak ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting 

kecakapan hidup.  Tetapi pada umumnya dalam proses pembelajaran di 

sekolah siswa lebih banyak menerima informasi dari guru sehingga siswa 

kurang optimal dalam memberdayakan potensi yang dimiliki, sehingga 

menyebabkan rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa. 

   

Rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa juga terjadi di SMP Negeri 2 

Punggur. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru Biologi di 

SMP Negeri 2 Punggur, diketahui bahwa guru belum pernah menggali 

kemampuan berpikir kritis dalam proses pembelajaran. Hal tersebut terlihat 

dari kegiatan guru dan siswa pada saat kegiatan pembelajaran antara lain: 

metode pembelajaran yang biasanya digunakan adalah  diskusi, yaitu guru 

memberikan  penjelasan, kemudian tanya jawab, dan ditutup dengan 

pemberian tugas atau latihan; Keterlibatan siswa kurang optimal disebabkan 

oleh banyaknya siswa yang pasif mengikuti pelajaran karena kegiatan 

pembelajaran berpusat pada guru; serta  guru tidak mengaitkan aplikasi 

konsep dengan kehidupan sehari-hari dan tidak mengajak siswa berlatih 

untuk menganalisis suatu informasi data atau argumen.  

 

Kelemahan diskusi yang diganakan oleh guru selama ini adalah tidak semua 

siswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran.  Kondisi seperti ini 

menurut Hasnunidah (2009:1) tidak memberdayakan siswa untuk mau 

berpikir dan mampu berbuat untuk memperkaya pengalaman belajarnya 

(learning to do) dengan meningkatkan interaksi dengan lingkungannya, 

sehingga tidak akan bisa membangun kemampuan berpikir kritis, 
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pemahaman, dan pengetahuannya terhadap dunia di sekitarnya (learning to 

how dan learning to know).  Oleh karena itu guru dalam menyusun persiapan 

mengajar perlu memilih strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan 

tujuan pembelajaran untuk mencapai hasil belajar siswa yang optimal 

(Sanjaya, 2006:128). Salah satu upaya meningkatkan hasil belajar siswa 

adalah melalui peningkatan aktivitas siswa dalam proses pembelajarannya. 

Jika dalam proses pembelajaran siswa lebih aktif dalam belajar kemungkinan 

siswa untuk lebih memahami suatu materi pun akan semakin besar. Hal ini 

sesuai dengan hal yang dikatakan oleh Hamalik (2001:172) bahwa pengajaran 

yang efektif adalah pengajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri 

atau melakukan aktivitas sendiri.  

 

Berdasarkan kondisi di atas, pada proses pembelajaran perlu dikembangkan 

keterampilan berpikir kritis yang merupakan suatu aktivitas mental untuk 

memperoleh pengetahuan. Kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran 

sangat penting, karena perlunya mempersiapkan siswa agar menjadi pemecah 

masalah yang tangguh, pembuat keputusan yang matang, dan orang yang tak 

pernah berhenti belajar. Keterampilan berpikir kritis siswa dapat 

dikembangkan melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa.  Hal ini 

sesuai dengan pendapat Noor (dalam Muhfahroyin, 2009:1) dalam 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis, paradigma student centered 

lebih tepat digunakan. Tujuan dari model pembelajaran kooperatif adalah 

untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat terlibat secara aktif 

dalam proses berpikir dan dalam kegiatan-kegiatan belajar. 
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Salah satu model pembelajaran kooperatif  yang diduga dapat meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis siswa adalah NHT, teknik ini memberi 

kesempatan kepada siswa untuk  saling membagikan ide-ide dan menimbang 

jawaban yang paling tepat serta mendorong siswa untuk meningkatkan 

kerjasama mereka (Lie, 2008 :59).  Teknik ini melibatkan lebih banyak siswa 

dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran untuk mengecek 

pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut.  Hal ini didukung oleh 

hasil penelitian (Arbi, 2006:32) yang menyatakan bahwa melalui penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe kepala bernomor, siswa cenderung lebih aktif 

selama proses pembelajaran.  

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka akan dilakukan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Nht 

(Numbered Head Together) Terhadap  Keterampilan Berpikir Kritis Siswa”. 

 

B.   Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT berpengaruh 

secara signifikan terhadap peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa? 

2. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT berpengaruh 

terhadap peningkatan aktivitas belajar siswa?  
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C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT  

terhadap peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa. 

2. Mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT  

terhadap peningkatan aktivitas belajar siswa. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi guru dan calon guru: memberikan suatu alternatif dalam memilih 

metode mengajar yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis siswa. 

2. Bagi siswa: memberikan pengalaman belajar biologi yang tidak 

menjenuhkan dengan penerapan model NHT. 

3. Sekolah: yaitu dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat dalam 

upaya meningkatkan kualitas pendidikan ditingkat SMP. 

4. Dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa yang tertarik ingin 

meneliti tentang topik penelitian yang sama. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. NHT  merupakan salah satu strategi dalam pembelajaran cooperative yang 

dapat memberikan siswa waktu lebih banyak untuk berpikir, menjawab, 

dan saling membantu satu sama lain. Terdiri dari empat fase, yaitu: fase 



7 
 

penomoran, mengajukan pertanyaan, berpikir bersama, dan menjawab 

pertanyaan (Trianto, 2010: 82-83). 

2. Kemampuan berpikir kritis siswa yang diukur dalam penelitian ini 

meliputi: (1) memberikan penjelasan dasar, (2) memberikan alasan, dan 

(3) memberikan alternatif solusi. Yang diukur dari nilai pretes pada awal 

pertemuan dan postes di akhir pertemuan. 

3. Aktivitas siswa yang diukur dalam penelitian ini meliputi: (1) Bekerja 

sama dalam Kelompok, (2) Mengemukakan ide/gagasan, (3) Mengajukan 

Pertanyaan, (4) Menjawab Pertanyaan, dan (5) Mendengarkan diksusi. 

4. Siswa yang menjadi subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP 

Negeri 2 Punggur semester genap TP 2012/2013. 

5. Materi pokok dalam penelitian ini adalah peran manusia dalam 

pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan 

lingkungan dengan kompetensi dasar mengaplikasikan peran manusia 

dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan 

kerusakan lingkungan.  

 

F. Kerangka Pikir 

 

Biologi adalah ilmu mengenai kehidupan dan objek kajiannya sangat luas, 

yaitu mencakup semua makhluk hidup.  Pendidikan biologi menekankan 

pada pemberian pengalaman secara langsung.  Karena itu, siswa perlu 

dibantu untuk mengembangkan sejumlah keterampilan proses supaya mereka 

mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar. Pembelajaran Biologi 

bukan hanya merupakan mata pelajaran hafalan, namun juga membutuhkan 
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keterampilan lain seperti kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir kritis 

bukanlah pembawaan sejak lahir namun kemampuan seseorang yang harus 

ditumbuhkembangkan. Dalam hal ini guru memegang peranan dalam 

pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa.  

 

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pemrosesan 

informasi yang dapat menumbuhkan proses berpikir siswa adalah model 

pembelajaran NHT, yang tahapannya melalui siswa dibagi dalam beberapa 

kelompok kecil, yang bertujuan untuk saling membantu dalam memahami 

materi pelajaran, karena dalam hal ini guru hanya berperan sebagai 

pembimbing dalam kegiatan pembelajaran. Keterlibatan siswa secara 

langsung dalam kegiatan pembelajaran akan membuat materi yang dipelajari 

lebih lama diingat oleh siswa, karena siswa melakukan dan bekerja sendiri 

sehingga terjadi proses berpikir terhadap materi yang baru diterima. Masing-

masing siswa dalam kelompok tersebut diberi nomor, yang bertujuan agar 

setiap siswa harus menguasai materi untuk siap mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya. Guru memanggil salah satu nomor dan siswa yang 

nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba untuk menjawab 

pertanyaan untuk seluruh kelas 

 

Teknik NHT ini mengharapkan potensi ribut siswa ke arah yang positif 

seperti aktif berbicara pada saat diskusi dalam kelompok, menjawab 

pertanyaan LKS pada saat nomornya ditunjuk oleh guru, menyimak pendapat 

yang dikemukakan oleh siswa yang lain. Hal tersebut dapat melatih siswa 

untuk menarik kesimpulan materi yang telah disampaikan, serta melatih 
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siswa berpikir secara kritis serta berkolaborasi  dengan teman kelompoknya. 

Seluruh siswa berkesempatan menyumbangkan ide-ide dan hasil pemikiran 

mereka, kemudian mempertimbangkan jawaban yang paling tepat untuk 

dipresentasikan pada tiap-tiap kelompok, sehingga diharapkan dengan 

pembelajaran NHT, keterampilan berpikir kritis siswa dapat berkembang. 

 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini adalah model 

pembelajaran kooperati tipe NHT, sedangkan variabel terikatnya adalah 

keterampilan berpikir kritis. Hubungan antar variabel bebas dengan variabel 

terikat ditunjukkan pada tabel dibawah ini: 

 

 

Ket:  X: Model pembelajaran kooperati tipe NHT 

     Y: Keterampilan berpikir kritis 

 

Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat 

   

 

G.  Hipotesis 

 

      Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. H0:  Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT tidak 

berpengaruh signifikan terhadap peningkatan keterampilan berpikir 

kritis siswa. 

H1: Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT berpengaruh 

signifikan terhadap peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa. 

2. Penerapan model pembelajaran NHT berpengaruh terhadap peningkatan 

aktivitas belajar siswa. 

  X   Y 


