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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar hasil belajar 

Biologi siswa kelas VIIB dengan menggunakan strategi Group to Group 

Exchange dengan media Mind mapping. Penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, refleksi, dan 

evaluasi dengan menggunakan strategi pembelajaran Group to Group Exchange 

dengan media Mind mapping yang dilakukan dalam dua siklus. Analisis data 

yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan cara menganalisis data 

perkembangan siswa dari siklus I sampai dengan siklus II melalui empat 

tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Sumber data diperoleh dari hasil belajar siswa (aspek afektif) mata 

pelajaran Biologi dan pengamatan sikap siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung (aspek afektif) antara peneliti dan kolaborator. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar di setiap siklus. Banyaknya 

siswa yang mencapai nilai KKM (≥70) sebelum tindakan sebanyak 6 siswa 

(27,2%), siklus I meningkat menjadi 12 siswa (54,5%) dan siklus II sebanyak 21 

siswa (91,3%). Peningkatan keaktifan siswa dalam keberanian bertanya pada 

siklus II sebesar 56,52%, menjawab pertanyaan sebesar 89,95%, menanggapi 

pernyataan/jawaban sebesar 47,82%, dan memperhatikan penjelasan 

guru/teman sebesar 78,26%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa penerapan strategi pembelajaran Group to Group Exchange dengan 

media Mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar Biologi pada aspek 

kognitif dan afektif siswa kelas VIIB SMPN 2 Selogiri Wonogiri tahun ajaran 

2012/2013.  

 

Kata kunci: Strategi Pembelajaran Group to Group Exchange, Mind mapping, 

hasil belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan 

masyarakat, dimana melalui pendidikan mereka mendapatkan pengetahuan, ilmu, 

wawasan,  ketrampilan dan keahlian untuk menggali  kemampuan serta bakat 

yang mereka miliki. Melalui pendidikan pula masyarakat dapat menentukan 

kemana arah hidup dan cita-cita yang ingin masyarakat capai. 

Pendidikan biologi sebagai bagian dalam kehidupan di sekolah 

diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dan dapat 

mencapai tujuan pendidikan nasional. Biologi sebagai langkah awal bagi seorang 

peserta didik mengenal dan memahami tentang dunia masa lampau dan alam yang 

ada di sekitarnya. Belajar biologi juga akan membangkitkan rasa sayang siswa 

pada makhluk hidup yang lain, rasa peduli kepada lingkungan juga 

membangkitkan rasa ingin tahu pada hal-hal baru sehingga siswa akan berpikir 

ilmiah melalui penelitian dan percobaan. 

Penggunaan metode ceramah pada proses pembelajaran terutama pelajaran 

biologi hanya akan membuat siswa kurang termotivasi untuk belajar lebih 

optimal. Proses pembelajaran yang seperti ini tidak dapat mengembangkan dan 

membangun potensi yang dimiliki siswa. siswa mengangap pelajaran biologi 

sebagai pelajaran hafalan, karena mereka harus mengingat pelajaran yang 

disampaikan guru pada saat ujian. Padahal jika hanya mengingat apa yang 

disampaikan guru mereka akan mudah lupa. 

Belajar adalah suatu kegiatan yang kita lakukan untuk memperoleh 

sejumlah ilmu pengetahuan (Djamarah, 2008: 15). Belajar yang efektif sangat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor kondisional yang ada, yaitu 1) faktor kegiatan, 

penggunaan dan ulangan; 2) belajar memerlukan latihan dengan jalan relearning, 

recalling, dan reviewing; 3) faktor kesiapan belajar; 4) faktor minat dan usaha; 5) 

faktor fisiologis; 6) faktor intelegensi (Hamalik, 2003: 32-33). 

Pada saat pembelajaran berlangsung guru menjelaskan materi dengan 

metode ceramah dan siswa sebagai pendengar. Sehingga hal ini menyebabkan 

siswa hanya mampu mengingat dan memahami sedikit materi yang disampaikan 



guru pada saat proses pembelajaran di dalam kelas berlangsung. Sering kali pada 

saat proses pembelajaran berlangsung sebagian besar siswa kurang 

memperhatikan apa yang disampaikan guru, mereka lebih asyik dengan 

mengobrol dan bermain dengan teman sebangkunya. Hal tersebut menyebabkan 

tes yang diberikan guru mendapatkan hasil yang rendah. Pembelajaran aktif 

merupakan pendekatan pembelajaran yang lebih banyak melibatkan aktivitas 

siswa dalam mengakses berbagai informasi dan pengetahuan untuk dibahas dan 

dikaji dalam proses pembelajaran di kelas (Rusman, 2011: 324).  

Guru pemeran utama dalam meningkatkan mutu pendidikan mempunyai 

tanggung jawab untuk mengatur dan menciptakan suasana belajar yang kondusif 

dan bisa menarik perhatian sehingga siswa dapat termotivasi untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan yang menunjang hasil belajar mereka. Strategi pembelajaran 

aktif nantinya akan berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa. Tetapi strategi 

pembelajaran yang kurang baik juga akan mempengaruhi hasil belajar yang 

kurang baik pula.  

Strategi Group to Group Exchange merupakan pembelajaran kelompok 

yang melatih peserta didik untuk bekerjasama dalam kelompok. Strategi ini  

gabungan dari metode diskusi, tanya jawab dan mengajarkan teman sebaya. 

Dengan strategi ini peserta didik  yang pasif akan dituntut untuk lebih aktif dalam 

kegiatan kelompok baik diskusi, presentasi, serta tanya jawab. 

Mind map adalah alat pilihan untuk membantu menajamkan ingatan. Mind 

map dapat bekerja dengan baik karena ia menggunakan kedua pemain utama dari 

ingatan yaitu imajinasi dan asosiasi. Metode mind mapping sangat baik digunakan 

sebagai pengetahuan awal siswa untuk menemukan alternatif jawaban suatu soal. 

Hasil belajar merupakan bagian dari suatu rangkaian proses pembelajaran. 

Pemilihan pembelajaran dengan menggunakan strategi Group to Group Exchange 

dengan media mind mapping diharapkan lebih efektif, karena siswa akan belajar 

lebih aktif dan lebih mudah memahami materi pelajaran. Majid (2011: 227), 

menyatakan bahwa salah satu tujuan dari penilaian hasil belajar adalah untuk 

mengetahui sejauh mana siswa telah mencapai hasil belajar yang direncanakan 

sebelumnya. Hasil belajar yang dicapai siswa seyogianya dapat mencerminkan 



kemampuan dasar yang dimilikinya. Siswa yang tingkat kemampuan dasarnya 

tinggi diharapkan memperoleh hasil belajar yang tinggi pula. Siswa yang hasil 

belajarnya lebih rendah dari tingkat kemampuan dasar yang dimilikinya 

digolongkan sebagai murid yang bermasalah dan perlu mendapat layanan 

bimbingan belajar.  

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA Biologi 

dengan menggunakan strategi Group to Group Exchange dengan media Mind 

mapping pada siswa kelas VIIB SMP Negeri 2 Selogiri Wonogiri tahun ajaran 

2012/2013. 

METODE PENLITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

 Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah SMP Negeri 2 Selogiri 

kelas VIIB yang beralamat di Jl. Krisak-Bulu Pule Selogiri Kabupaten Wonogiri 

Kode Pos 57652. Pelaksanaan penelitian ini secara keseluruhan dilakukan pada 

bulan Januari 2013 sampai Maret 2013. 

Jenis Penelitian 

Dilihat dari pendekatan analisisnya penulis menggunakan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif sedangkan dilihat dari karakteristiknya, penulis menggunakan 

jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Analisis data dilakukan secara deskriptif 

kualitatif  yaitu tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan strategi 

pembelajaran biologi yang dilakukan guru dan untuk menghitung presentase 

jumlah siswa yang berhasil dalam pembelajaran tersebut yaitu tuntas KKM ≥ 70. 

Sedangkan PTK dilakukan untuk memperoleh hasil belajar yang optimal melalui 

cara dan prosedur yang paling efektif , sehingga perlu adanya tindakan terus 

menerus untuk meningkatkan hasil hasil belajar dan pemahaman siswa terhadap 

pelajaran biologi. Tahap PTK meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, 

refleksi, evaluasi, dan kesimpulan.  

 

 



Rancangan Penelitian 

 Rancangan Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

yang berbasis kelas. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa setelah pembelajaran dengan strategi group to group exchange dengan 

media mind mapping. Rancangan penelitian yang akan dilaksanakan meliputi ; 

dialog awal, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 

monitoring, refleksi, evaluasi, dan penyimpulan. 

Variabel Penelitian 

 Variabel dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu variabel 

bebas dan variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini adalah penerapan 

strategi pembelajaran group to group exchange dengan media mind mapping. 

Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah hasil belajar siswa dalam 

aspek kognitif dan afektif. 

Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data diperlukan beberapa metode yang sesuai 

dengan masalah yang akan diteliti, metode pengumpulan data yang diperlukan 

antara lain: (1) Metode Wawancara, merupakan interaksi antara peneliti dengan 

guru bidang studi Biologi untuk membicarakan permasalahan yang dihadapi siswa 

selama proses pembelajaran. (2) Metode Observasi. Observasi digunakan untuk 

mengamati sikap siswa pada saat pembelajaran yang dilakukan di kelas yang 

menjadi subjek penelitian untuk mendapat gambaran secara langsung kegiatan 

belajar siswa di kelas. (3) Metode Tes. Tes digunakan untuk mengetahui 

keberhasilan dari pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Metode tes dilakukan 

dengan pengambilan data hasil belajar siswa melalui post test. (4) Metode 

Dokumentasi. Metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk 

memperoleh daftar nama siswa, foto pada saat penelitian, dan hasil belajar siswa 

kelas VIIB SMP N 2 Selogiri selama proses pembelajaran. 

Teknik Analisis Data 

Analisis data digunakan untuk memproses data yang diperoleh dari hasil 

selama peneliti melakukan observasi. Data diperoleh dari kegiatan yang diamati 

pada pembelajaran Biologi dengan penerapan strategi group to group exchange 



dengan media mind mapping. Teknik analisis data dalam PTK menggunakan 

analisis kualitatif yang dilakukan dalam tiga komponen antara lain : (1) Reduksi 

data, merupakan proses penyederhanaan data melalui seleksi, pemfokusan, dan 

pengelompokan data mentah menjadi data yang dapat diinformasikan, (2) 

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang memberikan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan lebih lanjut, (3) Penarikan kesimpulan bisa 

dalam bentuk pernyataan atau kalimat yang singkat, jelas, dan mudah dipahami.  

Penarikan kesimpulan ini dilakukan secara bertahap, data diperoleh dari nilai post 

tes siswa. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Penilaian hasil belajar berupa hasil pembelajaran siswa yang dilihat dari 

kemampuan kognitif dan afektif. Aspek kognitif diperoleh siswa dari hasil nilai 

post test. Berdasarkan hasil penelitian  yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan 

hasil belajar untuk aspek kognitif dan aspek afektif siswa kelas VIIB SMP N 2 

Selogiri tahun ajaran 2012/2013 melalui strategi group to group exchange dengan 

media mind mapping. 

Setelah dilakukan tindakan dengan penerapan strategi group to group 

exchange dengan media mind mapping diperoleh hasil yaitu pada siklus I, siswa 

yang mencapai nilai KKM sebanyak 12 siswa (54,5%) dengan rata-rata kelas 

71,22. Setelah dilakukan tindakan pada siklus II ini, diperoleh hasil belajar 

kognitif yang mengalami peningkatan menjadi 86,08 dengan banyak siswa yang 

mencapai nilai KKM sebanyak 21 siswa (91,3%). Berdasarkan hasil tersebut 

dapat dinyatakan bahwa siswa yang nilainya mencapai KKM pada siklus II lebih 

tinggi daripada siklus I (86,08˃71,22) dengan prosentase ketuntasan yang juga 

mengalami peningkatan (91,3%˃54,5%). Hal ini berarti ada peningkatkan 

terhadap hasil belajar dengan strategi group to group exchange dengan media 

mind mapping. 

Selain nilai kognitif, penelitian ini juga menghasilkan peningkatan dalam 

kemampuan afektif. Pada saat proses pembelajaran sebelum dilakukan tindakan 

diperoleh hasil pada indikator bertanya sebanyak 4,54% (1 siswa), menjawab 

pertanyaan  27,27% (6 siswa), menanggapi jawaban/pernyataan sebanyak 9,09% 



(2 siswa), dan memperhatikan penjelasan guru dan teman sebanyak 31,8% (7 

siswa). Setelah dilakukan tindakan yaitu penerapan strategi group to group 

exchange dengan media mind mapping pada siklus terjadi peningkatan yang 

cukup signifikan. Pada indikator bertanya meningkat menjadi 13,63% (3 siswa), 

menjawab pertanyaan sebanyak 40,90% (9 siswa), menanggapi 

jawaban/pernyataan sebanyak 13,63% (3 siswa), dan memperhatikan penjelasan 

guru dan teman terjadi peningkatan sebanyak 54,54% (12 siswa). Pada siklus II, 

terjadi peningkatan yang sangat baik yaitu pada indikator bertanya meningkat 

menjadi 56,52% (13 siswa), menjawab pertanyaan sebanyak 86,95% (20 siswa), 

menanggapi jawaban/pernyataan sebanyak 47,82% (11 siswa), dan 

memperhatikan penjelasan guru dan teman terjadi peningkatan sebanyak 78,29% 

(18 siswa). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa prosentase 

keaktifan siswa yang dilakukan siswa tiap indikator pada siklus II lebih tinggi 

daripada siklus I. Hal ini berarti terjadi peningkatan keaktifan yang dilakukan 

siswa. Nilai tuntas pada aspek afektif yang dihitung yaitu yang berkriteria baik 

(skor 3) dan sangat baik (skor 4). Sebelum dilakukan tindakan, rata-rata nilai 

terendah adalah 1, rata-rata nilai tertinggi 2,75, dan jumlah siswa yang mencapai 

nilai tuntas sebanyak 13,63% (3 siswa). Setelah dilakukan tindakan siklus I, 

terjadi peningkatan yaitu rata-rata nilai terendah adalah 1,25, namun rata-rata nilai 

tertinggi masih sama sebelum dilakukan tindakan yaitu 2,75, sedangkan jumlah 

siswa yang mencapai nilai tuntas meningkat menjadi 31,81 (7 siswa).  Pada siklus 

II, terjadi peningkatan yang signifikan, yaitu rata-rata nilai terendah adalah 1,75, 

rata-rata nilai tertinggi meningkat menjadi 3, dan jumlah siswa yang mencapai 

nilai tuntas meningkat menjadi 73,91% (17 siswa). Peningkatan jumlah siswa 

yang mencapai nilai tuntas ini sudah mencapai target yang diinginkan sebelumnya 

yaitu sebanyak 15 siswa (65%). Hal ini juga membuktikan bahwa penerapan 

strategi group to group exchange dengan media mind mapping juga dapat 

meningkatkan keaktifan siswa. 

Penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti dan guru bidang studi 

sebagai kolaborator menekankan pada 2 aspek penilaian yaitu hasil belajar dan 



keaktifan siswa menggunakan strategi pembelajaran  group to group exchange 

dengan media mind mapping. 

1. Peningkatan hasil belajar dalam aspek kognitif 

Pada siklus I diperoleh hasil penelitian pada aspek kognitif masih 

belum mencapai target, hal ini terjadi karena kurang siapnya siswa dalam 

melakukan post test setelah pembelajaran selesai. Hasil pembelajaran yang 

diperoleh pada siklus I ini terjadi peningkatan dari hasil yang diperoleh 

sebelumnya. Namun hasil pembelajaran siklus I ini belum mencapai target. 

Tindakan kelas dihentikan pada siklus II, karena pada siklus II hasil belajar 

kognitif dan afektif yang menunjukkan peningkatan signifikan. Pada siklus II, 

hasil belajar siswa sudah mencapai target yang diinginkan peneliti, hal ini 

seperti yang dijelaskan oleh Mulyasa (2009: 121), bahwa pembelajaran 

dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruh atau setidaknya sebagian 

besar (75%) siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. 

2. Peningkatan hasil belajar dalam aspek afektif 

Penelitian ini juga mengamati peningkatan hasil belajar siswa 

dalam aspek afektif. Indikator yang digunakan untuk penilaian afektif ada 

empat, yaitu bertanya, menjawab pertanyaan, menanggapi 

jawaban/pernyataan, dan memperhatikan penjelasan guru dan teman 

Sebelum dilakukan tindakan, siswa cenderung pasif dan terlihat bosan. 

Siswa yang bertanya maupun menjawab pertanyaan hanya sedikit, bahkan 

siswa yang menanggapi pertanyaan hampir tidak ada. Pada siklus I 

kemampuan bertanya siswa sudah mengalami peningkatan dari kondisi 

awal. pada siklus II siswa sudah lebih aktif , hal ini disebabkan karena 

siswa telah terbiasa dengan proses pembelajaran yang digunakan. Pada 

indikator keaktifan yang kedua yaitu keberanian siswa dalam menjawab 

pertanyaan pada siklus I masih kurang baik, siswa belum berani untuk 

menjawab pertanyaan serta masih ada beberapa anak yang masih ragu 

dengan jawabannya. Pada siklus II, keberanian siswa untuk menjawab 

pertanyaan sudah mengalami peningkatan, siswa telah berani menjawab 

pertanyaan dan sudah berani mengemukakan jawaban di depan kelas 



walaupun masih kurang sempurna. Indikator keaktifan yang ketiga adalah 

menanggapi pernyataan/jawaban. Pada siklus I hasilnya juga masih kurang 

maksimal, siswa masih perlu diarahkan untuk memberi tanggapan atas 

pernyataan/jawaban dari teman, siswa juga belum terbiasa dengan kondisi 

pembelajaran yang sedang berlangsung yaitu berkelompok. Pada siklus II, 

siswa sudah mulai terbiasa dengan kondisi pembelajaran yang berlangsung 

sehingga siswa sudah mulai aktif untuk menanggapi pernyataan maupun 

jawaban yang disampaikan oleh teman.Indikator keaktifan yang terakhir 

yaitu memperhatikan, baik memperhatikan penjelasan guru maupun 

penjelasan dari teman. Pada siklus I, banyak siswa yang kurang 

memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh guru dan teman, hal ini 

terjadi karena siswa masih sibuk dengan tugas yang diberikan guru yaitu 

mengerjakan mind mapping dan siswa juga belum bisa mengkondisikan 

kelas karena pertukaran anggota kelompok, sehingga kelas kurang 

kondusif. Pada siklus II, siswa yang memperhatikan meningkat karena 

sudah bisa mengkondisikan pertukaran anggota kelompok, siswa juga 

sudah memperhatikan penjelasan yang disampaikan temannya. 

 

KESIMPULAN 

Dari penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa 

penerapan strategi pembelajaran group to group exchange dengan media mind 

mapping dapat meningkatkan hasil belajar dalam aspek kognitif sebesar 91,3% 

serta aspek  afektif  sebesar 73,91% terhadap siswa kelas VIIB SMP Negeri 2 

Selogiri tahun ajaran 2012/2013. 
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