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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bentuk usaha pembaharuan dibidang pembelajaran salah satunya adalah 

menyediakan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk lebih banyak terlibat 

aktif dalam membangun pengetahuannya. Model pembelajaran kooperatif 

merupakan salah satu jenis model pembelajaran yang bisa diterapkan dalam 

rangka membangun pengetahuan peserta didik secara aktif.  Model pembelajaran 

kooperatif dikembangkan berangkat dari dasar pemikiran pencapaian yang lebih 

baik dengan belajar bersama dan menekankan pada pemberian kesempatan belajar 

kepada peserta didik dengan suasana yang lebih kondusif untuk mengembangkan 

pengetahuan, sikap, nilai, serta keterampilan-keterampilan sosial yang bermanfaat 

untuk kehidupannya di masyarakat.  

Tujuan pembelajaran Biologi ditingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) 

antara lain untuk: (1) memupuk sikap ilmiah peserta didik yaitu jujur, objektif, 

terbuka, ulet, kritis dan dapat bekerja sama dengan orang lain, (2) 

mengembangkan pengalaman untuk dapat mengajukan dan menguji hipotesis 

melalui percobaan, serta mengkomunikasikan hasil percobaan secara lisan dan 

tertulis, (3) mengembangkan kemampuan berpikir analitis, induktif, dan deduktif 

dengan menggunakan konsep dan prinsip biologi, (4) mengembangkan 

penguasaan konsep dan prinsip biologi dan saling keterkaitannya dengan IPA 

lainnya serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap percaya diri, 

dan (5) meningkatkan kesadaran dan berperan serta dalam menjaga kelestarian 
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lingkungan (BSNP, 2006). Berdasarkan pada uraian tersebut maka 

penyelenggaraan pembelajaran biologi dimaksudkan untuk melatih peserta didik 

agar mampu mengembangkan sikap ilmiah melalui pelibatan peserta didik secara 

aktif yakni dengan mengekplorasi pengetahuan yang berkaitan dengan alam dan 

lingkungan sekitar melalui kegiatan-kegiatan sains antara lain melalui menyusun 

hipotesis, membuktikan hipotesis dengan percobaan, dan mengkomunikasikan 

hasil percobaan dengan lisan. Pengembangan keterampilan peserta didik melalui 

kegiatan bekerja secara bersama-sama dengan orang lain dalam mengembangkan 

kemampuan berpikir dari pola pengetahuan umum ke pola pengetahuan khusus 

maupun sebaliknya berkaitan dengan pengetahuan alam dan lingkungan sekitar 

juga dilatihkan melalui pembelajaran Biologi. Dengan demikian, model 

pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model yang tepat untuk diterapkan 

dalam rangka merealisasikan tujuan pembelajaran biologi tersebut.  

Slavin (2005) mendifinisikan pembelajaran kooperatif (Cooperative 

Learning) yaitu pembelajaran dengan mengelompokkan peserta didik kedalam 

suatu kelompok kecil agar peserta didik dapat bekerjasama dengan kemampuan 

maksimal yang mereka miliki dan mempelajari satu dengan yang lain dalam 

kelompok tersebut. Ada beberapa model pembelajaran kooperatif, diantaranya 

adalah model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) dan 

tipe STAD (Student Teams Achievment Division). Pembelajaran kooperatif tipe 

NHT merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan pada 

struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi  peserta  didik   

dan  memiliki  tujuan untuk  meningkatkan  penguasaan  akademik. Model 
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pembelajaran kooperatif  NHT dikembangkan oleh Kagan dengan melibatkan para 

peserta didik dalam menelaah bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran dan 

mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut (Ibrahim, 2000). 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan model pembelajaran yang 

menekankan pada aktivitas peserta didik belajar dengan cara membentuk 

kelompok dengan anggota 4 (empat) orang secara heterogen, setelah guru 

memberikan tugas kepada kelompok setiap anggota kelompok akan berusaha 

mempelajarinya dan yang sudah bisa memahami materi membantu anggota yang 

lain (Ibrahim, 2000). Keunggulan pembelajaran tipe STAD ini adalah adanya 

kerjasama dalam kelompok dan dalam menentukan keberhasilan kelompok 

tergantung keberhasilan individu. Pembelajaran kooperatif tipe STAD 

menekankan pada aktivitas dan interaksi diantara peserta didik untuk saling 

memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna 

mencapai prestasi yang maksimal (Isjoni, 2010).   

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di SMA Negeri 2 

Gerung pada mata pelajaran Biologi, kondisi nyata di lapangan menunjukkan 

bahwa model-model pembelajaran kooperatif dalam penyampaian materi Biologi 

belum pernah dilakukan. Demikian juga dengan minimnya inovasi-inovasi yang 

dilakukan oleh para guru Biologi melalui penerapan model-model pembelajaran 

yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berperan aktif 

membangun pengetahuannya.  Kondisi ini memunculkan adanya kesenjangan 

antara kondisi ideal dan kondisi riil dilapangan. Pembelajaran biologi yang ideal 

menghendaki proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif 
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mekonstruksi pemahamannya melalui kegiatan ilmiah, mengeksplorasi fakta-fakta 

alam sekitar dan lingkungan guna mengembangkan pengetahuannya dan konsep-

konsep biologi, serta diiringi dengan proses penekanan kerja sama dan 

berkomunikasi yang baik dengan teman kelompoknya. Dengan kondisi tersebut, 

penerapan model pembelajaran kooperatif akan menjadi salah satu jalan keluar 

guna mereduksi kesenjangan antara kondisi nyata dengan kondisi yang ideal.  

Materi Biologi yang dipelajari pada tingkat SMA salah satunya 

mencakup materi Struktur dan Fungsi Sel Penyusun Jaringan Pada Sistem 

Pencernaan yang selanjutnya disebut dengan materi Sistem Pencernaan. Dalam 

Kurikulum SMA Tahun 2013 disebutkan bahwa, penyampaian materi ini 

mempunyai tujuan antara lain agar peserta didik mampu: (1) menganalisis 

hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dan 

mengaitkannya dengan nutrisi dan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan 

proses pencernaan serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem 

pencernaan manusia, dan (2) menyajikan hasil analisis tentang kelainan pada 

struktur dan fungsi jaringan pada organ-organ pencernaan yang menyebabkan 

gangguan sistem pencernaan manusia (BSNP, 2006). Karaktersitik dari materi ini 

dapat disampaikan melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, simulasi, dan 

melibatkan peran aktif peserta didik dalam menyajikan hasil analisis dalam 

berbagai bentuk media presentasi (Permendikbud, 2013). Berdasarkan studi 

pendahuluan diperoleh data bahwa SMA Negeri 2 Gerung menetapkan nilai 70 

sebagai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk materi pencernaan. Data 

pencapaian nilai rata-rata hasil belajar peserta didik terhadap materi sistem 



5 
 

pencernaan adalah: 1) tahun pelajaran 2011/2012, nilai rata-rata peserta didik 

adalah 67, dan persentase yang mencapai kriteria ketuntasan minimal sebanyak 

73%, 2) tahun pelajaran 2012/2013, nilai rata-rata peserta didik adalah 68, dan 

persentase yang mencapai kriteria ketuntasan minimal sebanyak 74%, dan 3) 

tahun pelajaran 2013/2014, nilai rata-rata peserta didik adalah 71, dan persentase 

yang mencapai kriteria ketuntasan minimal sebanyak 75%. 

Pencapaian nilai rata-rata hasil belajar peserta didik menunjukkan bahwa 

persentase peserta didik yang mencapai KKM masih belum memuaskan. Diduga 

penyebab munculnya kondisi seperti ini karena kesenjangan antara kondisi ideal 

dengan kondisi nyata di sekolah yang menyebabkan proses pembelajaran sistem 

pencernaan belum optimal, oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk 

mengoptimalkan proses pembelajaran materi sistem pencernaan. Penerapan model 

pembelajaran kooperatif yang melibatkan peran aktif peserta didik serta 

pemberian stimulus yang dapat menjembatani peserta didik untuk mengkaji 

literatur dalam rangka membangun pengetahuannya dapat diimplementasikan 

sebagai salah satu solusi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran materi 

sistem pencernaan.   

Penelitian yang telah dilakukan oleh Gayatri (2013) yang menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang diintergrasikan dengan 

pembelajaran berbasis masalah pada materi Biologi SMA menunjukkan bahwa 

model pembelajaran ini berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar 

kognitif peserta didik. Kelompok peserta didik yang diberikan perlakuan 

pembelajaran kooperatif yang diintegrasikan dengan pembelajaran berbasis 
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masalah memiliki nilai rata-rata belajar kognitif yang lebih tinggi secara 

signifikan. Demikian juga dengan penelitian Wijayanti (2013) yang 

membandingkan model pembelajaran kooperatif STAD dan TPS (Think-Pair- 

Share) yang diintegrasikan dengan perangkat pembelajaran berbasis masalah, 

menunjukkan hasil bahwa, kedua model pembelajaran kooperatif ini berpengaruh 

secara signifikan terhadap hasil belajar kognitif  Biologi peserta didik SMA, jika 

dibandingkan dengan kelompok peserta didik yang mendapatkan model 

pembelajaran konvensional. Hasil-hasil penelitian ini membuktikan bahwa 

penerapan model pembelajaran kooperatif dengan mengintegrasikan pembelajaran 

berbasis masalah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar 

Biologi peserta didik.  

Pembelajaran kooperatif menurut Slavin (2005) merujuk pada berbagai 

macam model pembelajaran dan para peserta didik bekerja sama dalam 

kelompok-kelompok kecil dengan anggota kelompok yang heterogen baik dari 

tingkat prestasi akademik, jenis kelamin, atau latar belakang etnik, untuk saling 

membantu satu sama lain dalam mempelajari materi pelajaran. Pembelajaran 

kooperatif mengkondisikan peserta didik untuk saling mendiskusikan dan 

berargumentasi dalam mengasah pengetahuan yang mereka kuasai saat itu dan 

menutup kesenjangan dalam pemahaman masing-masing. Berdasarkan pada 

definisi ini, hasil belajar peserta didik dipengaruhi oleh proses interaksi secara 

terbuka dan hubungan-hubungan yang efektif antara anggota kelompok. Dengan 

demikian heterogenitas anggota kelompok berdasarkan perbedaan tingkat prestasi, 

jenis kelamin maupun latar belakang etnik perlu dipertimbangkan, guna 
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mengetahui pengaruhnya terhadap hasil belajar peserta didik. Olson, (2002) 

melakukan penelitian penerapan pembelajaran kooperatif dengan 

mempertimbangkan jenis kelamin peserta didik pada pembelajaran sains. Dari 

hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok peserta didik perempuan memiliki 

nilai yang lebih tinggi dibandingkan kelompok peserta didik laki-laki. Demikian 

pula dengan hasil penelitian Ajaja, (2010), memperlihatkan hasil belajar sains 

kelompok peserta didik perempuan lebih unggul dibandingkan kelompok peserta 

didik laki-laki setelah diberikan perlakuan pembelajaran dengan model kooperatif.  

Berdasarkan pada penjelasan di atas, sasaran pembahasan masalah pada 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dan tipe STAD terhadap hasil belajar peserta didik, pada 

materi sistem pencernaan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dikaji dapat dirumuskan adalah: “Apakah ada 

pengaruh perbedaan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan 

tipe STAD terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran biologi materi 

sistem pencernaan di SMA Negeri 2 Gerung?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian ini 

adalah: “Untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif 
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tipe NHT dan tipe STAD terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran 

biologi materi sistem pencernaan di SMA Negeri 2 Gerung“. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari tujuan yang telah dirumuskan diatas, maka hasil penelitian ini di 

harapkan dapat memberikan sumbangan pada dunia pendidikan dan bermanfaat. 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

dalam penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan STAD pada 

matapelajaran biologi kelas XI IPA. Manfaat lainnya adalah agar para pengajar 

biologi kelas XI IPA dapat mengkaji kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan STAD ini. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru: 

1) Guru dapat mengetahui pembelajaran yang bervariasi, efektif dan 

efisien sehingga dapat memperbaiki sistem pembelajaran di kelas. 

2) Guru akan terbiasa menggunakan model pembelajaran dalam 

pembelajarannya.  

b. Bagi peserta didik. 

1) Memberi suasana yang menyenangkan. 

2) Meningkatkan motivasi peserta didik. 
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1.5 Definisi Istilah dan Definisi Operasional Penelitian 

Definisi istilah dan definisi operasional merupakan batasan istilah dalam 

rangka menghindari perbedaan interpretasi berkaitan dengan penelitian ini. 

Definisi istilah dan definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Model pembelajaran NHT adalah model pembelajaran yang bertujuan untuk 

melibatkan banyak peserta didik guna saling bekerja sama untuk menelaah 

materi dan saling membagi ide guna mencapai tujuan pembelajaran, yang 

pada akhirnya ketika dilakukan pengecekkan pemahaman materi, setiap 

peserta didik harus bertanggung jawab baik secara pribadi maupun dalam satu 

kesatuan kelompok. Model pembelajaran ini dilakukan melalui empat 

langkah utama, yaitu: (1) penomoran, guru membagi peserta didik kedalam 

kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 3 sampai 5 peserta didik, dan 

setiap anggota kelompok diberikan nomor 1 sampai 3 atau 1 sampai 5, (2) 

mengajukan pertanyaan, guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik 

sebagai permasalahan yang akan didiskusikan oleh seluruh anggota 

kelompok,  pertanyaan dapat bervariasi baik dalam bentuk kalimat tanya, 

permasalahan, ataupun tugas yang perlu didiskusikan jalan keluarnya, (3) 

berfikir bersama, peserta didik bersama-sama dengan anggota kelompoknya 

berbagi ide dan berpikir bersama untuk menemukan jawaban pertanyaan, 

menemukan pemecahan permasalahan, atau melaksanakan tugas yang 

diberikan, konsekuensi dari berpikir bersama adalah setiap anggota kelompok 

mampu memahami jawaban pertanyaan atau pemecahan masalahnya, (4) 
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menjawab, guru memanggil nomor tertentu, dan setiap peserta didik dari 

masing-masing anggota kelompok sesuai dengan nomor yang dipanggil 

menyajikan jawaban pertanyaan atau pemecahan masalah dan 

dipertanggungjawabkan kepada seluruh kelas. 

2. Model pembelajaran STAD adalah model pembelajaran yang menggunakan 

pendekatan  belajar kelompok, dan setiap kelompok terdiri atas anggota yang 

memiliki heterogenitas baik kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, 

maupun etnis. Setiap anggota kelompok memiliki tugas dan tanggung jawab 

yang sama dalam memahami dan menguasai materi pembelajaran yang 

ditempuh melalui diskusi kelompok. Guna mengukur kemampuan 

penguasaan materi, setiap peserta didik diuji secara individual melalui 

pertanyaan-pertanyaan. Tahap-tahap pelaksanaan pembelajaran kooperatif 

STAD adalah sebagai berikut: (1) presentasi kelas, guru mempresentasikan 

intisari materi pelajaran dengan singkat untuk  memperdalam pemahamannya, 

(2) pembentukan kelompok, guru membentuk beberapa kelompok yang 

terdiri dari 4 sampai dengan 5 anggota dengan mempertimbangkan 

heterogenitas dari segi kemampuan akademik, jenis kelamin, dan etnis, (3) 

diskusi kelompok, guru meminta peserta didik berdiskusi dalam kelompok 

dan memperbaiki miskonsepsi sesama anggota, (4) pelaksanaan kuis secara 

individual, guru memberikan tes/kuis kepada setiap peserta didik secara 

individu mengenai materi yang telah dibahas untuk mengetahui sejauh mana 

keberhasilan belajar yang telah dicapai peserta didik, (5) Peningkatan skor 

individual, setiap peserta didik diberikan skor dasar dari skor kuis 
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sebelumnya atau skor yang sudah dimiliki peserta didik untuk memancing 

motivasi peserta didik agar belajar lebih baik dari sebelumnya, dan (6) 

pemberian penghargaan, guru dapat memberi penghargaan berupa sertifikat 

atau bentuk penghargaan lainnya kepada kelompok peserta didik yang 

berhasil mencapai kriteria yang sudah ditentukan oleh guru. 

3. Hasil Belajar adalah hasil yang dicapai oleh peserta didik dalam melakukan 

belajar yaitu serangkaian kegiatan proses berinteraksi seperti membaca, 

mengamati, meniru, mendengarkan dan lain sebagainya dengan sumber-

sumber belajar seperti buku, jurnal, media visual, orang lain, atau sumber lain 

yang dapat menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, sikap dan 

ketrampilan peserta didik, baik perubahan bersifat positif maupun negatif, 

baik sengaja maupun tidak sengaja, baik terjadi di dalam sekolah maupun di 

luar sekolah. Hasil belajar peserta didik dalam penelitian ini adalah hasil 

belajar yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 

sistem pencernaan yang diwujudkan dalam bentuk nilai sikap dan nilai 

pengetahuan. Nilai sikap diperoleh melalui instrumen angket untuk 

mengetahui sikap, pandangan, perasaan, emosi dan apresiasi peserta didik 

berkaitan dengan proses pembelajaran materi sistem pencernaan maupun 

materi-materi sains pada umumnya. Nilai pengetahuan diperoleh melalui 

serangkaian tes yang diberikan setelah proses pembelajaran untuk mengukur 

pemahaman peserta didik tentang materi sistem pencernaan. 

  


