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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Setiap proses belajar mengajar selalu menghasilkan hasil belajar.
1
 Hasil 

belajar merupakan perubahan perilaku baik peningkatan pengetahuan, 

perbaikan sikap, maupun peningkatan keterampilan yang dimiliki peserta 

didik.
2
 Allah Subhanahu wata’ala berfirman dalam Al-Qur’an surah Al-Alaq 

ayat 1-5, yaitu:  

 بِاْسِن َربَِّك الَِّذي َخلََق ﴿
نَساَن ِهْن َعلٍَق ﴿١اْقَزأْ ﴾٤﴾ الَِّذي َعلََّن بِاْلقَلَِن ﴿٣﴾ اْقَزأْ َوَربَُّك اْْلَْكَزُم ﴿٢﴾ َخلََق اْْلِ  

نَساَن َها لَنْ   ﴾٥يَْعلَْن ﴿ َعلََّن اْْلِ  

Artinya: “ Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan mu yang menciptakan. 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpulan darah. Bacalah dan Tuhan 

mu lah Yang Maha Mulia. Yang mengajarkan (manusia) dengan perantara 

kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya”. (Q.S. Al- 

Alaq: 1-5).
3
 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kewajiban 

untuk belajar dan menuntut ilmu secara formal maupun nonformal. Dengan 

belajar manusia menjadi pandai dan mengetahui segala sesuatu yang 

dipelajarinya. Tanpa belajar manusia tidak akan mengetahui sesuatu apapun. 

 Salah satu ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah adalah mata 

pelajaran kimia. Mata pelajaran kimia merupakan pelajaran wajib yang 
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kebanyakan peserta didik menganggap mata pelajaran kimia sulit,
4
 sehingga 

peserta didik kurang dalam memahami dan menguasai konsep-konsep pada 

materi kimia. Hal ini menyebabkan hasil belajar peserta didik dalam 

pembelajaran kimia masih tergolong rendah.
5
 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan salah 

seorang guru bidang studi kimia di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Ujungbatu, ditemukan informasi bahwa dalam proses pembelajaran peserta 

didik sering tidak memperhatikan atau terlibat dalam proses pembelajaran, 

selain itu proses pembelajaran dilakukan tanpa menggunakan media. Hal ini 

berdampak terhadap hasil belajar peserta didik yang tidak mencapai nilai 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yaitu 75. 

Salah satu pokok bahasan yang dipelajari dalam mata pelajaran kimia di 

tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah koloid. Koloid merupakan 

materi yang bersifat teori, konsep-konsep, dan istilah-istilah yang hampir 

mirip.
6
 Pada materi ini dibutuhkan pemahaman peserta didik terhadap 

konsep-konsep kimia tersebut. Peserta didik menganggap materi ini hanya 

sekedar hafalan dan interaksi pembelajaran bersifat satu arah, yang 
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menyebabkan pembelajaran terasa monoton dan membosankan, apalagi bila 

dalam proses pembelajaran tersebut guru tidak menggunakan media.
7
 

Suatu model mempunyai andil yang cukup besar dalam kegiatan 

pembelajaran.
8
 Dikarenakan keberhasilan peserta didik dalam proses 

pembelajaran didukung dengan pemilihan model dan media pembelajaran 

yang tepat.
9
 Penerapan suatu model yang variatif serta menarik dapat 

membuat peserta didik tidak merasa jenuh.
10

 Penggunaan model 

pembelajaran harus sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai. Salah satu model yang digunakan yaitu model pembelajaran 

kooperatif. Model pembelajaran kooperatif yaitu sistem pengajaran yang 

memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama dengan sesama 

peserta didik dalam tugas-tugas terstuktur.
11

 Dengan diterapkannya model 

pembelajaran ini peneliti berharap peserta didik tertarik terhadap materi 

pelajaran yang nantinya dapat berdampak positif terhadap hasil belajar 

peserta didik. 
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Salah satu model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran 

Numbered Heads Together. Menurut Ibrahim, model ini dirancang untuk 

melibatkan lebih banyak peserta didik dalam menelaah, memahami suatu 

materi, dan mengecek pemahaman peserta didik terhadap materi tersebut. 

Kelebihan pembelajaran kelompok model Numbered Heads Together adalah 

pemberian nomor peserta didik menjadi siap sewaktu-waktu dan peserta didik 

yang pandai dapat mengajari peserta didik yang kurang pandai.
12

  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rezha Febiliyanti, 

Vanny M.A. Tiwow dan Siang Tandi Gonggo Dan, menyatakan bahwa 

proses pembelajaran dengan menggunakan model Numbered Heads Together 

(NHT) memberikan hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

menggunakan model pembelajaran konvensional.
13

 

Selain pemilihan model pembelajaran yang tepat, pemilihan media 

pembelajaran juga harus tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, materi, 

keadaan peserta didik serta sarana prasarana yang tersedia untuk mencapai 

hasil yang baik.
14

 Selain itu, penggunaan media pembelajaran dapat 

memudahkan peneliti dalam penyampaian materi pembelajaran. Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan media prezi dekstop, yang aplikasinya 

bisa digunakan secara offline. Prezi dekstop adalah media presentasi dan juga 

alat untuk mengeksplorasi berbagai ide di atas kanvas virtual. Prezi dekstop 

memiliki beberapa kelebihan yaitu mampu menampilkan tema tiga dimensi, 

memiliki tampilan yang lebih memudahkan peserta didik untuk memahami 
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materi dan aplikasi ini berbasis Adobe Air, sehinggga video maupun animasi 

flash bisa dijalankan lebih ringan dibandingkan media persentasi lain.
15

  

Penggunaan media prezi dekstop berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap peningkatan hasil belajar kimia, hal ini terlihat dari sikap peserta 

didik yang lebih senang dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran 

dikelas.
16

 Sehingga dalam pembuatan prezi dekstop peneliti membutuhkan 

kreativitas yang tinggi agar peserta didik menyerap informasi yang mereka 

terima dengan baik. 

Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Nova Irawati 

Simatupang dengan kesimpulan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar 

kimia dengan model Numbered Heads Together dengan penggunaan media.
17

 

Dengan menerapkan model pembelajaran Numbered Heads Together dengan 

media prezi dekstop ini diharapkan dapat membuat peserta didik memahami 

pelajaran dengan baik dan mendapatkan hasil belajar lebih baik lagi. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

peneliti ingin meneliti “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran 

Numbered Heads Together dengan Media Prezi Dekstop terhadap Hasil 

Belajar Siswa pada Materi Koloid”. 
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B.   Penegasan Istilah 

Untuk lebih mudah dalam memahami dan menghindari kesalahan 

pemahaman dalam penelitian ini, maka ada beberapa istilah yang perlu 

didefenisikan, yaitu: 

1. Model pembelajaran merupakan seluruh rangkaian penyajian materi ajar 

yang meliputi segala aspek sebelum sedang dan sesudah pembelajaran 

yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan 

secara langsung dalam proses belajar mengajar.
18

 

2. Numbered Heads Together (NHT) merupakan model pembelajaran diskusi 

kelompok yang dilakukan dengan cara memberi nomor kepada semua 

peserta didik dan tugas untuk didiskusikan.
19

 

3. Media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur 

pesan guna mencapai tujuan pembelajaran.
20

 

4. Media prezi desktop adalah sebuah perangkat lunak berbasis internet atau 

software as a service (SaaS) yang digunakan sebagai media presentasi dan 

juga alat untuk mengeksplorasi berbagai ide di atas kanvas virtual.21 

5. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya.
22 
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ditemukan diatas diperoleh 

beberapa identifikasi masalah sebagai berikut: 

a. Hasil belajar peserta didik masih tergolong rendah, banyak yang belum 

mencapai KKM. 

b. Masih banyak peserta didik yang mengalami kesulitan belajar pada 

materi yang memerlukan pemahaman. 

c. Interaksi pembelajaran masih bersifat satu arah. 

d. Peserta didik sering tidak memperhatikan atau terlibat dalam proses 

pembelajaran. 

e. Model pembelajaran Numbered Heads Together dengan media prezi 

dekstop belum pernah digunakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Ujungbatu. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian terbatas 

pada model pembelajaran Numbered Heads Together dengan media prezi 

dekstop terhadap hasil belajar kimia peserta didik ditinjau dari ranah 

kognitif pada materi koloid di kelas XI IPA Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Ujungbatu. 
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3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ditemukan diatas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut 

“Apakah ada pengaruh model pembelajaran Numbered Heads Together 

dengan media prezi dekstop terhadap hasil belajar kimia peserta didik 

ditinjau dari ranah kognitif pada materi koloid di kelas XI IPA Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Ujungbatu?” 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh penerapan model pembelajaran Numbered Heads Together 

dengan media prezi dekstop terhadap hasil belajar kimia peserta didik 

ditinjau dari ranah kognitif pada materi koloid di kelas XI IPA Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Ujungbatu. 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peserta didik, guru, 

sekolah dan peneliti lain yang ingin menindak lanjuti hasil penelitian ini: 

a. Bagi peserta didik, penerapan model pembelajaran Numbered Heads 

Together dengan media prezi dekstop dapat dijadikan sebagai 

pengalaman belajar dalam pembelajaran kimia dan juga diharapkan 

dapat berdampak positif terhadap hasil belajar peserta didik pada 

pelajaran kimia. 
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b. Bagi guru, memberi informasi kepada guru kimia tentang model 

Numbered Heads Together dengan media prezi dekstop tentang 

penggunaannya demi meningkatkan mutu pembelajaran. 

c. Bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan 

pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

d. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menjadi landasan berpijak 

dalam rangka menindak lanjuti peneliti ini dengan ruang lingkup yang 

lebih luas. 

 


