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ABSTRAK 

 

Sri  Nur  Hidayati  .  IMPLEMENTASI  PEMBELAJARAN  

KOOPERATIF TGT  (TEAMS  GAMES  TOURNAMENT)  MENGGUNAKAN  

SOFTWARE  MIND  MAPPING  UNTUK  MENINGKATKAN  KUALITAS  

PEMBELAJARAN BIOLOGI PADA SISWA KELAS VII DI SMP NEGERI  I  

BULU  SUKOHARJO.  Skripsi,  Surakarta:  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  

Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Februari 2011  

 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

biologi terfokus  pada  iklim  belajar,  sikap  siswa,  dan  motivasi  belajar  siswa  

dengan  implementasi  pembelajaran  kooperatif  TGT  (Teams  Games  

Tournament)  menggunakan  software  mind  mapping  pada  pembelajaran  

biologi  di  kelas  VII  F  SMP Negeri 1 Bulu Sukoharjo.  

Penelitian  ini  merupakan  penelitian  tindakan  kelas  (Classroom  Action  

Research) dalam dua siklus dengan setiap siklus terdiri 4 tahap yaitu perencanaan,  

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa  kelas VII  

F SMP Negeri 1 Bulu Sukoharjo yang berjumlah 34 orang.  Teknik pengumpulan  

data  yang  digunakan  meliputi  angket,  observasi,  wawancara,  dan   

okumentasi.  Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  

analisis  deskripsi  kualitatif  dengan  teknik  analisis  model  interaktif  yang  

terdiri  dari  reduksi  data,  penyajian  data,  verifikasi.  Prosedur  penelitian  

mengacu  prosedur  penelitian  Kemmis  dan  Mc.  Taggar,  2007:  22-23,  yang  

terdiri  dari  empat  komponen  yaitu,  perencanaan,  tindakan,  observasi,  dan  

refleksi  dalam  suatu  sistem  spiral  yang  saling terkait.  

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dengan  implementasi  

pembelajaran  kooperatif  tipe  TGT  menggunakan  software  mind  mapping  

dapat  meningkatkan  iklim  kelas,  sikap  siswa,  dan  motivasi  belajar  siswa  

dari  pra  siklus  ke  siklus  1  kemudian ke siklus 2. Keadaan pada pra siklus, 

iklim kelas yang terdiri dari aspek  kekompakkan siswa dalam kelas, keterlibatan 



siswa dalam kegiatan pembelajaran,  kepuasan siswa selama mengikuti 

pembelajaran biologi dan dukungan guru dalam  kegiatan  pembelajaran  kurang  

kondusif  untuk  proses  pembelajaran,  sikap  siswa  yang  terdiri  dari  aspek  

pemahaman  dan  keyakinan  tentang  manfaat  pelajaran  biologi,  rasa  senang  

terhadap  pelajaran  biologi  dan  kecenderungan  bertindak  dalam  menghadapi  

pembelajaran  biologi.  masih  pasif  dan  motivasi  belajar  siswa  masih  rendah.  

Peningkatan  terjadi  pada  silkus  1.  Iklim  belajar,  sikap  siswa,  dan  motivasi  

belajar  siswa  meningkat.  Pelaksanaan  siklus  2  menyebabkan  iklim  belajar  

sudah  kondusif  untuk  proses  pembelajaran,  sikap  siswa  menjadi  lebih  aktif, 

dan motivasi belajar siswa siswa meningkat menjadi tinggi.   

 Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi  

pembelajaran  kooperatif  tipe  TGT  menggunakan  software  mind  mapping  

dapat  meningkatkan  tiga  komponen  indikator  kualitas  pembelajaran,  yaitu:  

iklim belajar, sikap siswa, motivasi belajar siswa.   

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Indikator paling  

nyata dari rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah rendahnya perolehan  

hasil  belajar  siswa.  Pemerintah  melakukan  berbagai  cara  untuk  memperbaiki  

kualitas  pendidikan,  salah  satunya  melalui,  ”Gerakan  Peningkatan  Mutu  

Pendidikan” yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.   

Peningkatan kualitas di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan  

kualitas  pendidikan.  Peningkatan  kualitas  pendidikan  di  sekolah  berkaitan  

erat  dengan  kualitas  proses  pembelajaran  yang    dilakukan  guru  dan  siswa.  

Kualitas  pembelajaran dapat dilihat dari segi proses dan dari segi hasil. 

Pembelajaran dari  segi  proses,  dikatakan  berhasil  dan  berkualitas  apabila  

seluruhnya  atau  setidak-tidaknya  sebagian  besar  peserta  didik  terlibat  secara  

aktif,  baik  fisik,  mental,  maupun  sosial  dalam  proses  pembelajaran,  

disamping  menunjukkan  kegairahan  belajar  yang  tinggi,  semangat  belajar  

yang  besar,  dan  rasa  percaya  pada  diri sendiri.   

SMP  Negeri  1  Bulu  adalah  sekolah  negeri  yang  mempunyai  fasilitas  

pembelajaran  cukup  memadai  dan  input  siswa  dengan  latar  belakang  yang 

bervariasi. Latar belakang yang bervariasi menyebabkan sikap, motivasi dan hasil 

belajar  siswa  beraneka  ragam.  Hasil  observasi  awal  diketahui  bahwa  

sebagian besar siswa pasif selama proses pembelajaran biologi berlangsung. 

Interaksi siswa dengan  siswa  masih  lemah,  demikian  juga  interaksi  siswa  

dengan  guru.  Siswa tidak  berani  bertanya  ketika  diberikan  kesempatan  

bertanya  oleh  guru,  hanya sebagian kecil siswa yang berani mengemukakan 

pertanyaan atas materi pelajaran yang  belum  dipahami.  Semangat  siswa  untuk  

berlomba  menjadi  yang  terbaik masih lemah, terbukti sedikit siswa yang mau 

menjawab pertanyaan dari guru.   



Aspek  kinerja  guru  cukup  baik.  Guru  sudah  membuat  Rencana 

Pelaksanaan  Pengajaran,  meskipun  dalam  realisasinya  belum  terlaksana  

secara optimal.  Metode  ceramah  diselingi  tanya  jawab  dengan  siswa    adalah  

yang dominan digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Guru juga 

memberikan motivasi di sela proses pembelajaran.   

Aspek  fasilitas  pembelajaran  di  SMP  N  1  Bulu  secara  umum  cukup 

memadai hanya pengunaannya  yang belum optimal. Setiap kelas sudah memiliki 

kelengkapan  pembelajaran  (white  board,  daftar  hadir  siswa,  dan  lain-lain), 

pencahayaan yang cukup, ventilasi udara di setiap ruang kelas cukup, ruang kelas 

dan  daya  tampung  siswa  sudah  disesuaikan.  Kebersihan  dan  keindahan  di  

kelas dibebankan secara merata kepada siswa sebagai tanggung jawab bersama. 

Media pembelajaran  pendukung  seperti,  kelas  multi  media,  laboratorium,  

buku-buku  perpustakaan, OHP, LCD bisa digunakan ketika dibutuhkan. Keadaan 

lingkungan eksternal sekolah mendukung suasana belajar yang kondusif karena 

terhindar dari suasana bising.  

Aspek  Iklim  kelas  terdiri  dari  kekompakkan  siswa  dalam  kelas, 

keterlibatan  siswa  dalam  kegiatan  pembelajaran,  kepuasan  siswa  selama 

mengikuti pembelajaran biologi dan dukungan guru dalam kegiatan pembelajaran. 

Observasi  yang  sudah  dilakukan  aspek  iklim  kelas  di  kelas  VII  F  belum 

maksimal.  Kerterlibatan  siswa  dalam  proses  pembelajaran  masih  terbatas  

pada beberapa  siswa  saja.  Kekompakan  siswa  dalam  proses  pembelajaran  

juga  masih lemah, siswa cenderung pasif. Interaksi yang ada hanya antar siswa 

yang menjadi teman  sebangku.  Interaksi  antar  siswa  dan  interaksi  siswa  

dengan  guru  terbatas sehingga  suasana  proses  pembelajaran  memberikan  

kesan  kaku.  Suasana kompetisi  positif  belum  muncul  selama  proses  

pembelajaran  sehingga  siswa merasa  biasa  saja  dengan  prestasi  temannya.  

Kejadian  itu  belum  membuat  siswa bersemangat  untuk  mengejar  

ketertinggalan.  Tingkat  kepuasan  siswa  dalam pembelajaran biologi masih 

lemah. Dukungan selama proses pembelajaran sudah  ada,  namun  belum  sampai  

membuat  siswa  terlibat  aktif  dalam  kegiatan pembelajaran. 



Aspek  sikap  siswa  selama  proses  pembelajaran  masih  lemah.  

Sebagian  besar siswa  belum memiliki keyakinan dan memahami tentang manfaat 

pelajaran biologi,  sehingga  selama  proses  pembelajaran  sikap  siswa  

cenderung  formalitas, siswa  hanya  datang,  duduk  dan  diam  selama  proses  

pembelajaran  biologi berlangsung.  Rasa  senang  siswa  terhadap  pelajaran  

biologi  juga  belum  terlihat selama  proses  pembelajaran.  Siswa  cenderung  

diam,  tenang  selama  proses pembelajaran berlangsung. Keterlibatan siswa baik 

secara fisik maupun non fisik dalam  proses  pembelajaran  masih  terbatas  pada  

beberapa  siswa  saja.  Aspek motivasi  siswa  dalam  proses  pembelajaran  

biologi  rendah.  Keterlibatan  siswa secara aktif dalam proses pembelajaran 

rendah. Sebagian besar siswa pasif dalam proses  pembelajaran.  Beberapa    siswa  

berbicara  sendiri  dengan  temannya, mengerjakan  LKS  mata  pelajaran  lain  

serta  sebagian  besar  siswa  kurang  berani bertanya  dan  menjawab  pertanyaan  

dari  guru.  Siswa  malu  dan  tidak  berani mengungkapkan  tentang  materi  yang  

belum  dipahami  saat  proses  pembelajaran. Siswa  kurang  memanfaatkan  

kesempatan  yang  diberikan  guru  untuk  bertanya ataupun meminta penjelasan 

lebih terkait mata pelajaran.  

Hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  guru  menyatakan  bahwa  

siswa kelas VII F cenderung pasif dan diam selama proses pembelajaran, sehingga 

guru kesulitan  mengukur  tingkat  kepahaman  siswa.  Hasil  wawancara  dengan  

siswa menyatakan  bahwa  siswa  kurang  tertarik  dengan  pembelajaran  dan  

tidak  berani bertanya kepada guru karena takut salah dan takut dimarahi.    

Berdasarkan  obsevasi  dan  wawancara  diperoleh  hasil  bahwa  kualitas 

pembelajaran biologi di kelas VII F masih rendah terfokus pada aspek iklim kelas, 

sikap  siswa  dan  motivasi  siswa.  Aspek  kinerja  guru  berdasarkan  wawancara  

dan observasi langsung sudah cukup baik, demikian pula aspek fasilitas 

pembelajaran juga sudah cukup memadai.  

Rendahnya kualitas pembelajaran yang terjadi di SMP N 1 Bulu, terkhusus 

di  kelas  VII  F  disebabkan  karena  proses  pembelajaran  yang  berlangsung  



masih bersifat  teacher  centered  atau  proses  pembelajaran  masih  berpusat  

pada  guru. Proses  pembelajaran  yang  bersifat  teacher  centered  atau  berpusat  

pada  guru, menyebabkan siswa pasif sehingga keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran rendah.  Motivasi  siswa  untuk  belajar  juga  rendah  karena  

metode  konvensional yang  berpusat  pada  guru  membuat  siswa  menjadi  

bosan  selama  proses pembelajaran.  Iklim  kelas  selama  proses  pembelajaran  

juga  iklim  kelas  yang membosankan  dan  membuat  siswa  tidak  nyaman  dan  

gembira  selama  proses pembelajaran.  Penggunaan  media  pembelajaran  yang  

jarang  juga  membuat  iklim kelas  tidak  kondusif  untuk  belajar  karena  siswa  

menjadi  jenuh  dengan  suasana yang ditemui setiap kali mengikuti proses 

pembelajaran.                                                 

Peningkatan kualitas pendidikan harus berpangkal dari guru dan berujung 

pada  guru  pula.  Guru  sebagai  pembelajar  perlu  mengatasi  hal  tersebut,  salah 

satunya  dengan  mencoba  model  dan  metode  pembelajaran  yang  lebih  

motivatif dan melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Salah 

satu metode yang  dapat  digunakan  untuk  melibatkan  siswa  secara  aktif  dalam  

proses pembelajaran  adalah  teknik  pembelajaran  kooperatif.  Slavin  

mengemukakan bahwa teknik pembelajaran kooperatif adalah berbagai metode 

pembelajaran yang memungkinkan  para  siswa  bekerja  di  dalam  kelompok  

kecil  saling  membantu sama lain dalam mempelajari materi tertentu. Siswa 

diharapkan saling membantu, berdiskusi, berdebat, atau saling menilai 

pengetahuan dan pemahaman satu sama lain pada proses pembelajaran sehingga 

interaksi antar siswa meningkat.                        

  Penggunaan  media  juga  diperlukan  untuk  meningkatkan  kualitas 

pembelajaran.  Media  pembelajaran  yang  baik  adalah  media  yang  dapat 

meningkatkan  motivasi  siswa  dan  dapat  merangsang  siswa  mengingat  apa  

yang sudah  dipelajari  selain  memberikan  rangsangan  belajar  baru.  

Penggunaan  media dalam  rangka  peningkatan  kualitas  pembelajaran  

membutuhkan  pertimbangan yang disesuaikan dengan sekolah.   



 Penelitian  ini  menggunakan  teknik  pembelajaran  kooperatif  tipe  TGT 

(teams  games  tournament)  dipadukan  dengan  media  software  mind  mapping. 

Teknik  pembelajaran  tipe  TGT  memberikan  kesempatan  kepada  guru  untuk 

menggunakan  kompetisi  dalam  suasana  yang  konstruktif  positif.  Teknik 

pembelajaran  tipe  TGT  membelajarkan  setiap  siswa  untuk  saling  

membangun dalam  tim  dan  saling  memberikan  kepercayaan  pada    anggota  

tim  saat  bermain dalam turnament sehingga dengan kepercayaan yang 

didapatkan dari anggota tim, anggota tim akan berusaha melakukan yang terbaik 

agar tim meraka menjadi yang terbaik.. Turnanament dalam TGT akan 

memberikan warna positif di dalam kelas karena kesenangan para siswa terhadap 

permainan. Guru bertindak sebagai wasit untuk  menyelesaikan  ketidaksepakatan  

yang  terjadi.  Iklim  kelas  yang  terbentuk pada saat proses pembelajaran 

mendukung proses pembelajaran, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar 

karena mereka berada pada lingkungan kompetisi positif dan  dituntut  untuk  

menjadi  yang  terbaik  dan  memberikan  yang  terbaik  untuk timnya.  Siswa  

merasa  nyaman  saat  proses  pembelajaran  berlangsung,  interaksi antar  siswa  

semakin  meningkat  dengan  kegiatan  tim  dan  turnament.  Interaksi siswa 

dengan guru juga meningkat, karena guru bertindak sebagai wasit dan siswa bisa  

bertanya  setiap  waktu.  Pengaturan  susunan  tempat  duduk  disesuikan  sesuai 

dengan  kebutuhan  untuk  kegitan  kelompok  dan  kegiatan  turnament.  

Pengaturan susunan  tempat  duduk  yang  berkelompok  akan  membuat  siswa  

lebih  interaktif diskusi  dengan  siswa  yang  lain  dan  pada  saat  turnament  

diubah  lagi  agar  siswa tidak jenuh dan memudahkan siswa untuk melakukan 

mobilitas.   

Penggunaan software mind mapping pada saat presentasi kelas diharapkan 

memberikan  warna  baru  sehingga  motivasi  siswa  untuk  ingin  tahu  dan  

belajar semakin  besar.  Mind  mapping  yang  merupakan  peta  konsep  dari  

materi  yang disampaikan oleh guru akan lebih mempermudah siswa dalam 

memahami materi dan  bukan  hanya  menghafalkan  saja.  Penggunaan  software  

mind  mapping membuat  tampilan  akan  lebih  menarik  sehingga    siswa  akan  



lebih  termotivasi untuk belajar. Proses pembelajaran menggunakan TGT (teams 

games tournament) akan  mendorong  siswa  untuk  lebih  aktif  berinteraksi  antar  

siswa  dan  interaksi dengan guru.   

Pola  interaksi  antara  guru  dengan  siswa  akan  menumbuhkan  iklim  

kelas  tertentu,  sehingga  kualitas  pembelajaran  akan  tergantung  pada  perilaku  

guru dalam mengajar dan perilaku siswa dalam belajar di kelas, fasilitas 

pembelajaran dan iklim kelas. Kinerja guru yang baik akan mempunyai pengaruh 

terhadap iklim kelas, sikap dan motivasi belajar siswa serta hasil belajar siswa. 

Iklim kelas yang baik  akan  mempunyai  pengaruh  terhadap  sikap  dan  motivasi  

belajar  siswa  serta hasil  belajar  siswa.  Sikap  positif  siswa  dalam  kegiatan  

pembelajaran  akan mempunyai  pengaruh  terhadap  motivasi  dan  hasil  belajar  

siswa,  sedangkan motivasi  belajar  siswa  akan  mempunyai  pengaruh  terhadap  

keberhasilan  belajar siswa. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti 

mengambil judul:  IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN KOOPERATIF TGT 

(TEAMS GAME TOURNAMENT)  MENGGUNAKAN  SOFTWARE  MIND  

MAPPING UNTUK  MENINGKATKAN  KUALITAS  PEMBELAJARAN  

BIOLOGI PADA  SISWA  KELAS  VII    F  DI  SMP  NEGERI  I  BULU  

SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2010/2011.  

  

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan  latar  belakang,  identifikasi  dan  pembatasan  masalah  yang  

telah  dikemukakan  serta  untuk  memperjelas  masalah  maka  dapat  dirumuskan 

sebagai berikut:  

Apakah  implementasi  pembelajaran  kooperatif  TGT  (Team  Games  

Tournamant) menggunakan software mind mapping dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran biologi pada standar kompetensi memahami keanekaragaman 

makhluk hidup ?  

C. Tujuan Penelitian  



Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

kualitas  proses  pembelajaran  biologi  melalui  implementasi  pembelajaran 

kooperatif    TGT  (Team  Games  Tournament)  menggunakan  software  mind 

mapping pada siswa kelas VII F di SMP N 1 Bulu Sukoharjo ajaran 2010/2011..  

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Bagi guru :   

a. Memberikan  masukan  pada  guru  dan  calon  guru  agar  lebih  

memperhatikan  masalah-masalah yang terkait dalam pembelajaran 

sehingga dapat mengatasi  permasalahan pembelajaran dan 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran.  

2. Bagi siswa :  

a. Memberikan suasana baru bagi siswa dalam belajar.  

b. Mengaktifkan daya pikir siswa dengan metode pembelajaran yang  

cepat.  

3. Bagi sekolah dan instansi pendidikan lainnya :  

a. Menyusun  program  peningkatan  proses  pembelajaran  biologi  tahap 

berikutnya.  

b. Memberikan  sumbangan  yang  baik  pada  sekolah  dalam  rangka  

perbaikan pembelajaran.   

 



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam dua 

siklus dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa kelas X4 SMA Negeri I 

Banyudono Tahun Ajaran 2010/ 2011 pada kegiatan pembelajaran biologi dapat 

ditingkatkan dengan penerapan pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together disertai penggunaan Still Picture. 

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan sebagai dasar referensi 

dalam pengembangan penelitian tindakan kelas lebih lanjut dalam rangka 

peningkatan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Biologi dan sebagai 

sumbangan pemikiran bagi guru untuk mengembangkan variasi metode  

pembelajaran dalam mengajar biologi. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada proses 

pembelajaran Biologi di SMA N I Banyudono dalam rangka untuk meningkatkan 

aktivitas belajar. 

C. SARAN 

1. Kepada Siswa 

a. Siswa hendaknya cepat beradaptasi dengan model pembelajaran kooperatif 

yaitu Numbered Heads Together disertai penggunaan Still Picture, yang 

diterapkan guru sebagai perbaikan proses pembelajaran dikelas. Sehingga 

upaya guru menerapkan model pembelajaran yang baru dapat berjalan 

dengan maksimal. 

b. Siswa hendaknya melakukan berbagai aktivitas belajar selama proses 

pembelajaran, guna menunjang agar kegiatan belajar dapat maksimal, 



tidak hanya sekedar mendengar, menulis, atau memperhatikan penjelasan 

guru, tetapi juga siswa harus lebih aktif dalam kegiatan diskusi kelompok 

sehingga pembelajaran berlangsung menarik 

c. Siswa hendaknya tepat waktu dalam proses diskusi agar  kegiatan belajar 

dapat sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan oleh guru 

2. Kepada Guru 

a. Guru diharapkan menerapkan model pembelajaran yang bervariasi dan 

dapat mengikutsertakan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

biologi agar aktivitas belajar siswa meningkat 

b. Guru diharapkan mempelajari dengan baik langkah-langkah pembelajaran 

berdasarkan model  yang dipakai dalam hal ini Numbered Heads Together 

disertai penggunaan Still Picture sehingga proses pembelajaran dapat 

berlangsung  dengan baik. 

c. Guru diharapkan lebih memberikan kesempatan pada siswa untuk 

berperan aktif dalam pembelajaran sehingga kegiatan belajar mengajar 

dapat berlangsung lebih menarik . 

d. Guru hendaknya lebih tegas kepada siswa terutama dalam alokasi waktu 

selama diskusi dan pemberian tugas sehingga dapat berjalan sesuai waktu 

yang ditentukan dan hasilnya maksimal 

3. Kepada Peneliti Lain 

a. Perlu diadakan penelitian sejenis dengan cakupan materi lain yang lebih 

luas sehingga dapat diketahui sejauh mana penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Together disertai penggunaan Still 

Picture dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

b. Bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian sejenis hendaknya 

memperhatikan kendala yang ditemui saat penerapan tindakan, terkait 

dengan alokasi waktu mengingat penerapan kooperatif tipe Numbered 

Heads Together disertai penggunaan Still Picture membutuhkan waktu 

yang cukup lama dan tetap mempertimbangkan kesulitan siswa untuk 

beradaptasi dengan model kooperatif tipe Numbered Heads Together 

disertai penggunaan Still Picture. 


