
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan belajar mengajar merupakan salah satu kegiatan yang 

menentukan suksesnya suatu proses pembelajaran dan tercapainya tujuan 

pendidikan nasional. Sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

Mewujudkan tujuan pendidikan nasional seperti yang tersebut diatas, 

memerlukan penyesuaian strategi, metode, maupun pendekatan pembelajaran 

dengan kompetensi yang ingin dicapai. Jika didasarkan pada prinsip belajar 

mengajar, seharusnya proses pembelajaran lebih dititik beratkan pada aktivitas 

siswa yang menjadi dasar dari proses pembelajaran. Kenyataannya, pada dunia 

pendidikan sekarang ini masih banyak guru sebagai tenaga pendidik seringkali 

bertindak sebagai pendidik yang berusaha memberikan materi pelajaran sebanyak-

banyaknya, sedangkan siswa hanya menerima tanpa memahami materi pelajaran 

tersebut. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMA Negeri 1 Pakong, biologi 

dianggap sebagai pelajaran yang sulit oleh sebagian besar siswa, karena memiliki 

banyak konsep yang menuntut pemahaman, sedangkan kemampuan siswa dalam 
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memahami materi berbeda-beda, tidak semua siswa mampu memahami konsep 

tersebut tanpa menghafal. Hal ini merupakan salah satu penyebab siswa malas dan 

kurang termotivasi untuk belajar biologi, sedangkan dalam kegiatan belajar 

mengajar motivasi memiliki peranan yang sangat penting. Adanya motivasi yang 

baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik begitupun sebaliknya. 

Menurut Sardiman (2004), motivasi belajar dapat dikatakan sebagai keseluruhan 

daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang 

menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada 

kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat 

tercapai. 

Cara yang bisa digunakan untuk merangsang pemahaman konsep dan 

motivasi belajar siswa adalah dengan menggunakan mind map melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS). Mind map merupakan suatu 

alat berpikir kreatif yang dikembangkan oleh Tony Buzan. Penggunaan mind map 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe TPS dapat menciptakan nuansa baru 

bagi pembelajaran biologi khususnya di SMA Negeri 1 Pakong sehingga siswa 

lebih kooperatif dan termotivasi untuk belajar. 

Mind map dalam pembelajaran biologi memiliki peranan yang sangat 

besar dalam meningkatkan proses berpikir kreatif dan pemahaman siswa terhadap 

konsep-konsep yang terdapat dalam materi pelajaran tanpa harus menghafal. Mind 

map dalam pembelajaran biologi dapat merangsang siswa untuk bisa berpikir 

kreatif, mengingat dengan lebih baik, mengoptimalkan pemakaian otak kiri dan 

otak kanan, serta belajar lebih cepat dan efisien. Penelitian tindakan kelas ini 
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menggunakan mind map yang dilaksanakan dengan pembelajaran kooperatif. 

Model pembelajaran kooperatif dapat memberikan motivasi dan membantu siswa 

dalam memahami setiap pelajaran. Menurut Isjoni (2010) pembelajaran kooperatif 

adalah suatu model pembelajaran yang banyak digunakan untuk mewujudkan 

kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada siswa (student oriented), terutama 

untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan guru dalam mengaktifkan siswa 

yang tidak dapat bekerja sama dengan orang lain, siswa yang agresif dan tidak 

peduli pada yang lain. 

Dalam Rangga (2010) didasarkan pada penelitian McClelland dikatakan 

bahwa rata-rata motivasi pria dan wanita memiliki perbedaan. Motivasi pria relatif 

lebih tinggi dari wanita dengan nilai rata-rata 5,3761. Berdasarkan data diatas 

peneliti memilih pembelajaran kooperatif yang digunakan adalah tipe TPS 

pasangan jenis kelamin, pada TPS pasangan jenis kelamin, siswa tidak lagi 

dikelompokkan berdasarkan urutan presensi atau tempat duduk, tetapi dibagi 

dalam kelompok berdasarkan jenis kelamin (lelaki-perempuan). Siswa berjenis 

kelamin laki-laki akan berkelompok dengan siswa berjenis kelamin perempuan. 

Hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga juga akan 

berpengaruh terhadap peningkatan pemahaman konsep serta hasil belajar siswa. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka perlu dilakukan penelitian 

tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Motivasi Belajar dan Pemahaman 

Konsep Biologi dengan Mind  Map melalui Penerapan Pembelajaran Think Pair 

Share Pasangan Jenis Kelamin pada Siswa SMA Negeri 1 Pakong Pamekasan”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian dan pokok- pokok pemikiran tersebut di atas, 

maka permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana penerapan mind  map dalam pembelajaran kooperatif tipe think 

pair share pasangan jenis kelamin pada siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 

Pakong? 

2. Bagaimana peningkatan motivasi belajar dan pemahaman konsep biologi 

melalui penerapan mind  map dalam pembelajaran kooperatif tipe think pair 

share pasangan jenis kelamin pada siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 

Pakong? 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan mind  map dalam pembelajaran 

kooperatif tipe think pair share pasangan jenis kelamin pada siswa kelas XI 

IPA SMA Negeri 1 Pakong. 

2. Untuk mengetahui bagaimanakah peningkatan motivasi belajar dan 

pemahaman konsep biologi melalui penerapan mind  map dalam pembelajaran 

kooperatif tipe think pair share pasangan jenis kelamin pada siswa kelas XI 

IPA SMA Negeri 1 Pakong. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi guru  

Sebagai motivasi untuk meningkatkan keterampilan memilih strategi 

pembelajaran yang sesuai dan bervariasi, sehingga menghasilkan proses 

pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan 

(PAIKEM). 

2. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

bermanfaat bagi sekolah dengan adanya informasi yang diperoleh, sehingga 

dapat dijadikan sebagai bahan kajian bersama agar dapat meningkatkan 

kualitas sekolah.  

3. Bagi peneliti  

Dapat menambah pengalaman secara langsung bagaimana penggunaan dan 

cara memilih strategi pembelajaran yang baik dan menyenangkan. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Tujuan batasan penelitian ini adalah untuk memudahkan peneliti dalam 

melaksanakan penelitiannya supaya efektif dan efisien, serta melihat keterbatasan 

kemampuan peneliti maka peneliti membatasi masalah-masalah yang akan 

diselesaikan dalam penelitian ini, yaitu: 
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1. Peneliti akan melakukan penelitian pada siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 

Pakong semester ganjil tahun pelajaran 2011/2012. 

2. Kegiatan belajar mengajar dalam penelitian ini akan menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe think pair share pasangan jenis kelamin dipadu 

dengan mind  map. 

3. Batasan kemampuan siswa yang akan diukur berupa peningkatan motivasi 

belajar, hasil mind map, dan pemahaman konsep Biologi. 

4. Pemahaman konsep Biologi yang diukur adalah pemahaman konsep mengenai 

materi sel. Pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran Biologi ini dibatasi 

pada keaktifan siswa dalam mengeluarkan ide, keaktifan siswa memberikan 

tanggapan terhadap jawaban siswa yang lain, keaktifan siswa mengerjakan 

soal pretest-posttest dan kreativitas siswa dalam membuat mind map. 

 

1.6 Definisi Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan pengertian maka istilah-istilah penting dalam 

skripsi ini didefinisikan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana sistem 

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-6 

orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih bergairah 

dalam belajar (Isjoni, 2010). 

2. Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) adalah model 

pembelajaran kooperatif yang memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain (Isjoni, 2010). 
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3. Mind map adalah metode mempelajari konsep yang ditemukan oleh Tony 

Buzan. Konsep ini didasarkan pada cara kerja otak kita menyimpan informasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita tidak menyimpan informasi 

dalam kotak-kotak sel saraf yang terjejer rapi melainkan dikumpulkan pada 

sel-sel saraf yang bercabang-cabang yang apabila dilihat sekilas akan tampak 

seperti cabang-cabang pohon (Anton, 2008). 

4. Motivasi belajar adalah proses yang memberi semangat belajar, arah, dan 

kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang 

penuh energi, terarah, dan bertahan lama (Suprijono, 2010). 

5. Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami 

sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat (Sudijono, 2008). 

6. Pemahaman konsep adalah pengertian yang benar tentang suatu rancangan 

atau ide (Math, 2011). 


