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ABSTRAK

PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN TEAMS GAMES
TOURNAMENT MELALUI PENDEKATAN LINGKUNGAN

SEKOLAH TERHADAP AKTIVITAS BELAJAR DAN
PENGUASAAN MATERI OLEH SISWA PADA

MATERI POKOK EKOSISTEM
(Studi Eksperimental pada Siswa Kelas VII Semester Genap

SMP Negeri 21 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016)

Oleh

EVA AGUSTINA

Aktivitas belajar siswa menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan

pembelajaran. Hasil observasi di SMP Negeri 21 Bandar Lampung, diketahui

bahwa aktivitas dan penguasaan materi oleh siswa masih rendah. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran TGT

melalui pendekatan lingkungan sekolah terhadap aktivitas dan penguasaan materi

oleh siswa.

Desain penelitian ini adalah pretes postes kelompok tak ekuivalen. Sampel

penelitian adalah siswa kelas VIIJ dan VIIK yang dipilih secara cluster random

sampling.  Data penelitian berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif

berupa data aktivitas siswa terhadap penggunaan model pembelajaran TGT

melalui pendekatan lingkungan sekolah yang diperoleh dari hasil observasi pada

tiap pertemuan dan dianalisis secara deskriptif. Data kuantitatif berupa data



kemampuan penguasaan materi pada materi pokok ekosistem yang diperoleh dari

nilai pretes, postes, dan N-gain yang kemudian dianalisis menggunakan uji U

melalui SPSS 20.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran TGT melalui

pendekatan lingkungan sekolah meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan rata-

rata berkriteria baik yaitu 80,8%. Penguasaan materi juga mengalami peningkatan

dengan rata-rata nilai pretes (30,69); postes (72,93); dan N-gain (0,61).

Selanjutnya uji Mann-Whitney U untuk nilai pretes kelas eksperimen p (0,165 >

0,164) dan pada kelas kontrol p (0,165 < 0,167) sehingga diketahui untuk nilai

pretes pada kedua kelas berbeda tidak signifikan. Hasil uji Mann-Whitney U untuk

nilai postes pada kelas eksperimen p (0,000 < 0,164) dan pada kelas kontrol p

(0,000 < 0,167) sehingga diketahui untuk nilai postes pada kedua kelas berbeda

signifikan. Hasil uji Mann-Whitney U untuk nilai N-gain pada kelas eksperimen p

(0,000 < 0,164) dan pada kelas kontrol p (0,000 < 0,167) sehingga nilai

N-gain pada kedua kelas berbeda signifikan. Dengan demikian, penggunaan

model pembelajaran TGT melalui pendekatan lingkungan sekolah dapat

meningkatkan aktivitas belajar dan penguasaan materi oleh siswa.

Kata kunci : TGT, pendekatan lingkungan, aktivitas belajar, dan penguasaan
materi
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia pendidikan semakin hari terus mengadakan perbaikan kejenjang yang

lebih baik, namun banyak hal yang harus diperbaiki salah satunya ialah

dengan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang

berfungsi sebagai alat membangun SDM bermutu tinggi. Pendidikan adalah

usaha sadar dan bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia. Sebagai

suatu kegiatan yang sadar akan tujuan, maka dalam pelaksanaannya berada

dalam suatu proses yang berkesinambungan dalam setiap jenis dan jenjang

pendidikan (Djamarah dan Zain, 2006: 22).

Saat ini perhatian pemerintah terhadap masalah pendidikan masih terasa

rendah, gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang

terjadi, seperti hasil belajar siswa yang masih rendah serta pengajar yang

kurang profesional. Berbagai cara telah diperkenalkan dan dapat digunakan

dalam proses belajar mengajar dengan harapan pengajaran guru akan lebih

berkesan dan pembelajaran bagi murid akan lebih bermakna, akan tetapi

masih banyak proses pembelajaran yang cenderung pasif dan berpusat pada

guru atau teacher center dengan alasan pembelajaran seperti ini cukup praktis

serta tidak menyita waktu.
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Hasil observasi dan wawancara dengan guru IPA Terpadu di SMP Negeri 21

Bandar Lampung pada semester ganjil Tahun pelajaran 2015/2016 diketahui

bahwa pada materi pokok ekosistem guru dalam menyampaikan materi masih

menggunakan metode ceramah, diskusi dan penugasan. Hal ini membuat

pembelajaran kurang efektif karena siswa kurang merespon terhadap

pelajaran yang disampaikan, maka mengajaran semacam ini cenderung

menyebabkan kebosanan kepada siswa serta aktivitas siswa kurang

terbangun. Sedangkan menurut Sardiman (2007: 78) Aktivitas belajar adalah

kegiatan melibatkan seluruh panca indera yang dapat membuat seluruh

anggota tubuh dan pikiran terlibat dalam proses belajar. Rendahnya aktivitas

belajar siswa berpengaruh pada hasil belajar siswa dibuktikan dengan rata-

rata nilai ulangan harian yang diperoleh siswa khususnya pada materi pokok

ekosistem adalah 65,00, sedangkan standar Kriteria Ketuntasan Minimal

(KKM) yang telah ditetapkan pada sekolah ini, yaitu ≥ 70,00 untuk semua

Standar Kompetensi yang ada.

Metode ceramah menyebabkan siswa hanya duduk diam, mendengarkan

penjelasan dan mencatat materi yang disampaikan oleh guru sehingga

aktivitas belajar siswa masih tergolong rendah. Pada metode diskusi tidak

efektif  karena penyajian materi dengan membahas, bertukar pendapat

sehingga membutuhkan waktu yang lama, sedangkan untuk penugasan

dianggap tidak optimal karena siswa hanya mengerjakan soal-soal latihan di

buku IPA Terpadu dan merangkum materi yang tersedia di perpustakaan

sekolah, padahal menurut Sardiman (2007: 95), aktivitas siswa tidak hanya

mendengarkan dan mencatat saja tetapi lebih menitik beratkan pada aktivitas
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atau keikutsertaan siswa dalam proses pembelajaran misalnya menyatakan

pendapat, bertanya, menggambar, memecahkan masalah, dapat menganalisis

dan menggambil keputusan dan lain-lain. Itulah sebabnya, aktivitas

merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar

mengajar.

Seperti yang diungkapkan Djamarah dan Zain (2010: 387) bahwa,

penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar seringkali membuat anak

merasa senang, sehingga materi pelajaran dan lingkungan tersebut, dapat

disampaikan dengan efektif. Contohnya, mengamati pertumbuhan tanaman di

perkebunan, atau melihat cara-cara pengolahan tanaman di pertanian. Tapi

demi efektivitas waktu dan biaya, tak selamanya siswa diajak ke lingkungan

tertentu untuk belajar. Guru bisa mengambil salah satu bagian dan lingkungan

belajar ke dalam kelas atau membawa foto atau gambar dari lingkungan

belajar ke dalam kelas.

Agar proses pembelajaran dapat berjalan lebih aktif, maka diperlukan

kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa (Student center) dengan

memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan aktivitas sendiri.

Menurut Djamarah dan Zain (2006: 18) kegiatan belajar mengajar adalah inti

kegiatan dalam pendidikan. Sedangkan menurut Hamalik (2010: 170)

pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan

kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri.

Salah satu pembelajaran yang berpusat pada siswa, dapat dilakukan dengan

menerapkan model pembelajaran kooperatif. Seperti yang diungkapkan oleh
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Isjoni (2007: 37) bahwa “cooperative learning adalah sebuah model

pembelajaran aktif dan partisipatif”, sehingga model pembelajaran kooperatif

dapat meningkatkan aktivitas belajar. Salah satu model pembelajaran

kooperatif yang dianggap peneliti dapat memotivasi siswa untuk berperan

aktif dalam proses pembelajaran adalah model pembelajaran kooperatif tipe

Teams Games Tournament (TGT).

Pada model pembelajaran TGT yang dikombinasikan dengan pendekatan

lingkungan sekolah yaitu dengan memanfaatkan sarana belajar yang terdapat

di laboratorium sekolah berupa media akuarium. Dalam model pembelajaran

ini para siswa dikelompokkan dalam tim belajar yang terdiri dari empat orang

yang heterogen. Guru menyampaikan pelajaran, lalu siswa bekerja dalam tim

mereka untuk memastikan bahwa semua anggota tim telah menguasai

pelajaran (Slavin, 2008 dalam Mahmuddin 2009: 1). Setiap anggota

kelompok saling membantu dalam memahami materi pembelajaran,

menyelesaikan lembar kerja siswa dengan menjawab pertanyaan berdasarkan

sarana belajar yang ada di lingkungan sekolah contohnya seperti media

akuarium, sehingga siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga

dapat memperoleh kemampuan menggali sendiri pengetahuan dari

lingkungannya.

Hasil penelitian Medianto (2010: 36) diketahui bahwa penggunaan model

pembelajaran tipe TGT dapat meningkatkan aktivitas dan pemahaman

kognitif siswa pada materi ekosistem. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian

Isparwati (2010: 15) juga diketahui bahwa penggunaan model pembelajaran
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tipe TGT dapat meningkatkan aktivitas dan penguasaan konsep larutan

elektrolit dan redoks. Oleh karena itu, maka peneliti menggunakan model

pembelajaran TGT melalui pendekatan lingkungan sekolah untuk mengetahui

aktivitas belajar dan penguasaan materi oleh siswa di SMP Negeri 21 Bandar

Lampung, sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap aktivitas belajar

dan penguasaan materi oleh siswa sehingga membantu siswa untuk mencapai

KKM. Dalam hal ini, peneliti akan memfokuskan pada materi ekosistem

yang dipelajari pada kelas VII semester genap oleh siswa pada materi pokok

Ekosistem.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh penggunaan model pembelajaran TGT melalui

pendekatan lingkungan sekolah terhadap aktivitas belajar siswa pada

materi pokok ekosistem?

2. Bagaimana pengaruh penggunaan model pembelajaran TGT melalui

pendekatan lingkungan sekolah terhadap penguasaan materi oleh siswa

pada materi pokok ekosistem?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui:
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1. Pengaruh penggunaan model pembelajaran TGT melalui pendekatan

lingkungan sekolah terhadap aktivitas belajar siswa pada materi pokok

ekosistem.

2. Pengaruh penggunaan model pembelajaran TGT melalui pendekatan

lingkungan sekolah terhadap penguasaan materi oleh siswa pada materi

pokok ekosistem.

D. Manfaat penelitan

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi peneliti, dapat memberikan wawasan, pengalaman, dan bekal

berharga bagi peneliti sebagai calon guru biologi yang profesional,

terutama dalam pemilihan model pembelajaran yang tepat.

2. Bagi guru, dapat memberikan informasi mengenai model pembelajaran

TGT sehingga dapat dijadikan alternatif dalam memilih model

pembelajaran yang tepat untuk mengembangkan kemampuan penguasaan

materi oleh siswa.

3. Bagi siswa, dapat memberikan pengalaman belajar yang berbeda sehingga

diharapkan mampu melatih, mengasah, serta mengembangkan kemampuan

siswa dalam aktivitas dan penguasaan materi.

E. Ruang lingkup Penelitian

Untuk menghindari anggapan yang berbeda terhadap masalah yang akan

dibahas maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut.
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1. Penyampaian materi dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran

TGT melalui pendekatan lingkungan sekolah.

2. Aktivitas siswa dalam penelitian ini adalah kegiatan siswa selama

pembelajaran berlangsung yaitu (A) mendengarkan penjelasan dari guru,

(B) menjawab pertanyaan dari guru, (C) ikut terlibat dalam mengerjakan

LKS, (D) bekerja sama dengan teman sekelompok dalam mengerjakan

LKS, (E) mengerjakan LKS sesuai dengan petunjuk yang tertulis, (F)

menjawab soal dalam turnamen dengan benar, (G) mengikuti aturan dalam

turnamen, dan (H) tidak mencontek dalam mengerjakan postest.

3. Penguasaan materi yang diamati pada penelitian ini diukur berdasarkan

nilai yang diperoleh dari hasil pretes, postes, dan n-gain.

4. Materi pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekosistem.

5. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIIJ sebagai kelompok

eksperimen dan kelas VIIK sebagai kelompok kontrol.

F. Kerangka Pemikiran

Pembelajaran biologi merupakan salah satu mata pelajaran yang berhubungan

dengan ilmu pengetahuan alam. Sebagian besar siswa beranggapan bahwa

biologi merupakan pelajaran yang cukup sulit dipahami, banyak hal yang

masih dianggap abstrak untuk siswa pahami, termasuk materi pokok

ekosistem. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya penggunaan model

pembelajaran yang tepat. Proses pembelajaran masih cenderung pasif

sehingga siswa lebih banyak mengandalkan informasi yang datang dari guru
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sehingga siswa masih sulit untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam

pembelajaran.

Proses pembelajaran itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan penguasaan

materi pelajaran yang dapat membentuk pola perilaku siswa. Oleh sebab itu,

apa yang dilakukan oleh seorang guru harus mengarah pada pencapaian

tujuan dan keberhasilan dalam suatu proses pembelajaran. Keberhasilan

dalam suatu proses pembelajaran, dapat didukung oleh beberapa faktor antara

lain seperti model, metode, pendekatan ataupun media, dan bahan ajar, yang

dilakukan oleh guru dalam pembelajaran.

Saat ini, peran guru tidak hanya mengacu pada satu-satunya pemberi

informasi dalam proses belajar namun, lebih menekankan pada salah satu

pemberi fasilitas bagi siswa untuk mendapatkan  ilmu pengetahuan dalam

proses pembelajaran. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh seorang guru,

yaitu dengan memvariasikan proses pembelajaran sebagai salah satu kegiatan

belajar bagi siswa.

Salah satu penyampaian materi yang dapat dilakukan yaitu dengan

menggunakan model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT).

Penggunaan model pembelajaran TGT diharapkan dapat menarik perhatian

siswa untuk belajar dan diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami

materi pelajaran. Selain itu, penggunaan model pembelajaran TGT dirasa

cukup tepat dikombinasikan dengan pendekatan lingkungan sekolah.



9

Model pembelajaran TGT ini melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus

ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan

mengandung unsur permainan dan reinforcement. Selain itu siswa dapat

belajar lebih rileks disamping menumbuhkan tanggung jawab dan kerja sama.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel

terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran TGT

(X), sedangkan variabel terikatnya adalah aktivitas belajar siswa (Y1) dan

penguasaan materi siswa (Y2).

Untuk lebih jelasnya, dapat dijelaskan dengan paradigma pemikiran sebagai

berikut.

Keterangan:
X = Model pembelajaran TGT melalui pendekatan lingkungan

sekolah,
Y1 = Aktivitas belajar siswa,
Y2 = Penguasaan materi oleh siswa

Gambar 1. Diagram Hubungan variabel bebas dengan variabel terikat

G. Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

H0 = Penggunaan model pembelajaran TGT melalui pendekatan lingkungan

sekolah tidak berpengaruh terhadap peningkatan penguasaan materi

siswa pada materi pokok ekosistem.

X

Y2

Y1
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H1= Penggunaan model pembelajaran TGT melalui pendekatan lingkungan

sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan

penguasaan materi siswa pada materi pokok ekosistem.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa

sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Dalam

menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok harus

saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran.

Dalam pembelajaran kooperatif, belajar belum dikatakan selesai jika salah

satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran (Amri dan

Achmadi, 2010: 90).

Pembelajaran kooperatif dikenal dengan pembelajaran secara berkelompok

yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Siswa bekerja dalam kelompok kooperatif untuk menguasai materi

akademis.

b. Anggota-anggota dalam kelompok diatur terdiri dari siswa yang

berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi.

c. Jika memungkinkan, masing-masing anggota kelompok kooperatif

berbeda suku, budaya, dan jenis kelamin.

d. Sistem penghargaan yang berorientasi kepada kelompok daripada

individu.
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Pembelajaran kooperatif memiliki beberapa tipe, dimana dari setiap tipe

memiliki perbedaan terutama pada prosedur pembelajarannya.

B. Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT (Teams Games Tournament)

Pembelajaran kooperatif model TGT adalah salah satu tipe atau model

pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan seluruh siswa

tanpa harus ada perbedaan status. Model pembelajaran ini melibatkan peran

siswa sebagai tutor sebaya, mengandung unsur permainan yang bisa

meningkatkan semangat belajar dan mengandung reinforcement. Aktivitas

belajar dengan permainan yang dirancang dalam pembelajaran kooperatif

model TGT memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks di samping

menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran, kerja sama, persaingan sehat, dan

keterlibatan belajar (Fathurrohman, 2015: 55).

Dalam TGT, para siswa dikelompokkan dalam tim belajar yang terdiri atas

empat orang yang heterogen dan siswa memainkan permainan dengan

anggota-anggota tim lain untuk memperoleh tambahan poin untuk skor tim

mereka (Trianto, 2009: 83). Guru menyampaikan pelajaran, lalu siswa

bekerja dalam tim mereka untuk memastikan bahwa semua anggota tim telah

menguasai pelajaran (Slavin, dalam Mahmuddin 2009: 2).

Dalam TGT ini digunakan tournament akademik, dimana siswa berkompetisi

sebagai wakil dari timnya melawan anggota tim lain yang memilki prestasi

serupa. Teman satu tim akan saling membantu dalam mempersiapkan diri

untuk permainan dengan mempelajari lembar kegiatan dan menjelaskan
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masalah-masalah satu sama lain, tetapi sewaktu siswa sedang bermain dalam

game temannya tidak boleh membantu, memastikan telah terjadi tanggung

jawab individual.

Secara teknis Slavin (2008: 170) mengemukakan empat langkah utama dalam

pembelajaran dengan teknik TGT yang merupakan siklus regular dari

aktivitas pembelajaran, sebagai berikut:

Step 1: Pengajaran, pada tahap ini guru menyampaikan materi pelajaran.
Step 2: Belajar tim, para siswa mengerjakan lembar kegiatan dalam tim

mereka untuk menguasai mateeri.
Step 3: Permainan danTurnamen, para siswa memainkan game akademik

dalam kemampuan yang homogen, dengan meja turnamen tiga peserta
(kompetisi dengan tiga peserta).

Step 4: Rekognisi tim, skor tim dihitung berdasarkan skor turnamen anggota
tim, dan tim tersebut akan direkognisi apabila mereka berhasil
melampaui kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut slavin, dalam Fathurrohman (2015: 56) menjelaskan bahwa model

pembelajaran kooperatif tipe TGT memilki langkah-langkah (sintaks) sebagai

berikut:

1. Tahap penyajian kelas (class precentation), bahan ajar dalam TGT paling
sering menggunakan pengajaran langsung atau suatu ceramah-diskusi yang
dilakukan oleh guru.

2. Belajar dalam kelompok (teams), siswa ditempatkan dalam kelompok-
kelompok belajar yang beranggotakan 4-5 orang yang memiliki
kemampuan, jenis kelamin, dan suku atau ras yang berbeda. Fungsi utama
tim adalah untuk memastikan bahwa semua anggota tim ini belajar. Secara
lebih spesifik, tujuannya adalah untuk mempersiapkan semua anggota tim
agar dapat mengerjakan kuis dengan baik. Setelah guru mempresentasikan
bahan ajar, tim tersebut berkumpul untuk mempelajari LKS atau buku lain.
Ketika siswa mendiskusikan masalah bersama, kerja tim paling sering
dilakukan adalah membetulkan setiap kekeliruan apabila teman sesama tim
membuat kesalahan.

3. Games tournament, dalam permainan ini setiap siswa yang bersaing
merupakan wakil dari kelompoknya. Siswa yang mewakili kelompoknya,
masing-masing ditempatkan dalam meja-meja turnamen. Tiap meja
turnamen diusahakan agar tidak ada peserta yang berasal dari kelompok
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yang sama. Dalam setiap meja turnamen diusahakan setiap peserta
homogen. Permainan ini diawali dengan memberitahukan aturan
permainan. Setelah itu, permainan dimulai dengan membagikan kartu soal
untuk bermain. Permainan pada tiap meja turnamen dilakukan dengan
aturan sebagai berikut.

Setiap pemain dalam tiap meja menentukan dulu pembaca soal dan
pemain yang pertama dengan cara undian. Kemudian, pemain yang
menang undian mengambil kartu undian yang berisi nomor soal dan
diberikan kepada pembaca soal. Pembaca soal akan membacakan
soal sesuai dengan nomor undian yang diambil oleh pemain.
Selanjutnya, pemain akan menjawab soal. Setelah selesai
membacakan jawaban, penantang searah jarum jam akan
menanggapi jawaban pemain. Setelah itu, pembaca soal akan
membuka kunci jawaban dan skor hanya diberikan kepada pemain
yang menjawab benar atau penantang yang kali pertama memberikan
jawaban benar. Jika semua pemain menjawab salah maka kartu
dibiarkan saja. Permainan dilanjutkan pada kartu soal selanjutnya
hingga selesai waktu yang telah ditentukan atau kartu soal habis
dibacakan. Di samping itu, posisi pemain diputar searah jarum jam
agar setiap peserta dalam satu meja turnamen dapat berperan sebagai
pembaca soal, pemain, dan penantang. Dalam permainan ini,
pembaca soal hanya bertugas untuk membaca soal dan membuka
kunci jawaban, tidak boleh ikut menjawab atau memberikan jawaban
pada peserta lain.

Setelah selesai, setiap pemain dalam satu meja menghitung jumlah kartu
yang diperoleh dan menentukan berapa poin yang yang diperoleh.
Selanjutnya pemain melaporkan poin yang diperoleh kepada ketua
kelompok kemudian ketua kelompok memasukkan poin yang diperoleh
anggota kelompoknya pada tabel yang disediakan, kemudian menentukan
kriteria penghargaan yang diterima oleh kelompoknya.

4. Penghargaan kelompok, diawali dengan menghitung rata-rata skor
kelompok dengan cara menjumlahkan skor yang diperoleh masing-masing
anggota kelompok dibagi dengan banyaknya anggota kelompok.
Pemberian penghargaan didasarkan atas rata-rata poin yang didapat oleh
kelompok tersebut.

Selanjutnya pemberian penghargaan tim berupa sertifikat dengan

mencantumkan predikat tertentu. Selain itu masing-masing kelompok juga

mendapatkan sertifikat atau hadiah apabila rata-rata kelompok memenuhi

kriteria yang ditentukan (Asmani, 2016: 141).
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Pada turnamen pertama guru membagi siswa kedalam 4 meja turnamen.

Siswa yang tinggi prestasi belajarnya dikelompokkan pada meja 1, siswa

yang sedang prestasi belajarnya dikelompokkan pada meja 2 dan meja 3

dan siswa yang rendah prestasi belajarnya dikelompokkan pada meja 4.

Berikut  ini adalah gambar ilustrasi turnamen yang akan dilaksanakan:

Gambar 2. Mekanisme Turnamen (Medianto, 2010:13)

Kekurangan dari model TGT adalah seorang guru sering mengalami kesulitan

dalam mengkondisikan siswa ketika proses pembelajaran berlangsung. Selain

itu juga yang harus diperhatikan oleh guru dalam pembelajaran TGT adalah

dalam penilaian kelompok tidaklah mencerminkan nilai individual siswa.

C. Pendekatan Lingkungan

Pelajaran biologi dengan menggunakan bahan-bahan alami lebih

menguntungkan bagi siswa dan pengalaman bersahabat dengan alam lebih

cenderung menyiapkan perasaan positif bagi siswa terhadap keajaiban alam.

Hal ini juga diungkapkan Suniarsih (2006: 1) yaitu berlangsungnya proses

pembelajaran tidak terlepas dengan lingkungan sekitar. Pendidikan

lingkungan sebagai suatu dimensi, di dalam pembelajarannya menggunakan

C1 C2 C3 C4
tinggi sedang sedang

Rendah

D1 D2 D3 D4
tinggi sedang sedang
Rendah

Meja 4Meja 3Meja 2Meja 1

A1          A2 A3 A4
tinggi sedang sedang
rerrRendahRendah

B1          B2 B3 B4
tinggi sedang sedang   Rendah

rendah

rendahrendah

rendah
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pendekatan lingkungan. Di dalam model pengajaran, pendekatan ini

diklasifikasikan berdasarkan lingkungan belajarnya. Jadi pendekatan

lingkungan tidak memiliki sintaks pembelajaran. Karli dan Margaretha dalam

Mahar (2011: 1) juga menjelaskan bahwa pendekatan lingkungan adalah

suatu strategi pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sebagai sasaran

belajar, sumber belajar, dan sarana belajar.

Pendekatan lingkungan sebagai salah satu alternatif pendekatan dalam

pembelajaran yang  juga dapat dipadukan dengan metode  lain. Pembelajaran

dengan pendekatan lingkungan lebih bermakna bila dikombinasikan dengan

pembelajaran kooperatif. Didalam pembelajaran siswa bekerja sama dengan

kelompoknya serta saling membantu dalam belajar. Pendekatan lingkungan

diwujudkan dengan cara menampilkan contoh-contoh penerapan biologi yang

terdapat di lingkungan siswa. Tang (2002: 1) mengemukakan adanya

hubungan antara manusia dengan lingkungan merupakan hubungan yang

saling mempengaruhi sehingga lahir interaksi. Pendekatan lingkungan

berpangkal pada adanya hubungan antara perkembangan fisik manusia

dengan lingkungan yang ada di sekitarnya.

Hamalik (2004: 194) dalam teorinya “Kembali ke Alam” menunjukan betapa

pentingnya pengaruh alam terhadap perkembangan peserta didik. Selanjutnya

Hamalik (2004: 195) Lingkungan (environment) sebagai dasar pengajaran

adalah faktor kondisional yang mempengaruhi tingkah laku individu dan

merupakan faktor belajar yang penting. Lingkungan yang berada disekitar

kita dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Lingkungan meliputi:
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1.   Masyarakat di sekeliling sekolah;

2.   Lingkungan fisik di sekitar sekolah,

3.   Bahan-bahan yang tersisa atau tidak dipakai dan bahan-bahan bekas dan

bila diolah dapat dimanfaatkan sebagai sumber atau alat bantu dalam

belajar; dan

4.   Peristiwa alam dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.

Jadi media pembelajaran lingkungan adalah pemahaman terhadap gejala atau

tingkah laku tertentu dari objek atau pengamatan ilmiah terhadap sesuatu

yang ada di sekitar sebagai bahan pengajaran siswa sebelum dan sesudah

menerima materi dari sekolah dengan membawa pengalaman dan penemuan

dengan apa yang mereka temui di lingkungan mereka. Dengan adanya

pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran ini guru berharap siswa

akan lebih akrab dengan lingkungan sehingga menumbuhkan rasa cinta akan

lingkungan sekitarnya (Asnawir dan Usman, 2002: 109).

D. Aktivitas Belajar Siswa

Aktivitas adalah segala usaha yang mengarah pada perubahan perilaku untuk

mencapai tujuan yang terarah dan yang diharapkan. Pada dasarnya belajar

adalah melakukan untuk merubah tingkah laku dan tindakan yang dialami

oleh seseorang. Seperti yang di ungkapkan oleh Dimyati dan Mudjiono

(2006: 7), bahwa belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang

kompleks sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa itu

sendiri.
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Aktivitas belajar merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan siswa dalam

proses pembelajaran. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan siswa dalam

belajar maka semakin baik proses pembelajaran yang terjadi. Dengan

demikian belajar yang berhasil harus melalui berbagai macam aktivitas, baik

aktivitas fisik maupun psikis Holt (dalam Wardani, 2007: 9).

Menurut Diedrich (dalam Sardiman, 2007: 101) terdapat macam-macam

kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya membaca,
memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain.

2. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi
saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi.

3. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan,
diskusi, musik, pidato.

4. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan,
angket, menyalin.

5. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik,peta, diagram.
6. Motor activities, yang termasuk didalamnya antara lain: melakukan

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun,
beternak.

7. Mental activities, sebagai contoh misalnya: menganggap, mengingat,
memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan.

8. Emotional activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan,
gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup

Jadi dengan klasifikasi aktivitas seperti uraian diatas menunjukkan aktivitas

di sekolah cukup kompleks dan bervariasi. Kalau berbagai macam kegiatan

tersebut dapat diciptakan di sekolah, tentu sekolah-sekolah akan lebih

dinamis, tidak membosankan.

Menurut Hamalik (2003: 91) manfaat aktivitas belajar dalam proses

pembelajaran adalah:

a. Siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri.
b. Berbuat sendiri dan akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa.
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c. Memupuk kerja sama yang harmonis di kalangan para siswa yang pada
gilirannya dapat memperlancar kerja kelompok.

d. Siswa belajar dan bekerja berdasarkan minat dan kemampuan sendiri,
sehingga sangat bermanfaat dalam rangka pelayanan perbedaan individu.

e. Memupuk disiplin belajar dan suasana belajar demokrasi, kekeluargaan,
musyawarah, dan mufakat.

f. Membina dan memupuk kerjasama antara sekolah dan masyarakat, guru
dengan orang tua, siswa yang bermanfaat dalam pendidikan siswa.

g. Pembelajaran dan belajar dilaksanakan secara realistik dan konkrit,
sehingga mengembangkan pemahaman dan berfikir kritis.

Dengan melakukan banyak aktivitas yang sesuai dengan pembelajaran, maka

siswa mampu mengalami, memahami, mengingat dan mengaplikasikan

materi yang telah diajarkan. Adanya peningkatan aktivitas belajar maka akan

meningkatkan hasil belajar (Hamalik, 2004: 12).

E. Penguasaan Materi Oleh Siswa

Materi pembelajaran merupakan bahan ajar utama minimal yang harus

dipelajari oleh siswa untuk menguasai kompetensi dasar yang sudah

dirumuskan dalam kurikulum. Dengan materi pembelajaran memungkinkan

siswa dapat mempelajari suatu kompetensi atau kompetensi dasar secara

runtut dan sistematis, sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua

kompetensi secara utuh dan terpadu. Materi pembelajaran merupakan

informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru untuk perencanaan dan

penelaahan implementasi pembelajaran (Awaluddin, 2008: 1).

Penguasaan materi siswa merupakan hasil belajar dalam kecakapan kognitif.

Menurut Sudijono (2008: 50-52), ranah kognitif terdiri dari 6 jenis perilaku

sebagai berikut :
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1. Pengetahuan (knowledge) adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-

ingat kembali (recall) atau mengenali kembali tentang nama istilah, ide,

gejala, rumus-rumus dan sebagainya tanpa mengharapkan kemampuan

untuk menggunakannya.

2. Pemahaman (comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk

mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.

Dengan kata lain mamahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat

melihatnya dari berbagai sisi. Seorang siswa dikatakan memahami sesuatu

apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih

rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.

3. Penerapan atau aplikasi (Application) adalah kesanggupan seseorang

untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun

metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori, dan sebagainya

dalam situasi yang baru dan konkret.

4. Analisis (Analysis) adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau

menguraikan suatu suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang

lebih kecil dan mampu memahami hubungan diantara bagian-bagian atau

faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor yang lain.

5. Sintesis (Synthesis) adalah kemampuan berpikir yang merupakan

kebalikan dari proses berpikir analisis. Sintesis merupakan suatu proses

yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis sehingga

menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru.

6. Penilaian atau evaluasi (Evaluation) adalah kemampuan seseorang untuk

membuat pertimbangan terhadap situasi, nilai, atau ide, misalnya jika
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seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan maka ia akan mampu

memilih satu pilihan yang terbaik, sesuai dengan patokan-patokan atau

kriteria yang ada.

Penguasaan materi pelajaran oleh siswa dapat diukur dengan mengadakan

evaluasi. Alat ukur yang biasa digunakan dalam evaluasi yaitu tes dan nontes.

Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau

mengukur sesuatu dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan,

sedangkan nontes digunakan untuk menilai aspek tingkah laku, jenis nontes

lebih sesuai digunakan sebagai alat evaluasi. Seperti menilai aspek sikap,

minat, perhatian, karakteristik, dan lainnya yang mencakup segi afektif.

(Arikunto, 2001: 53)

Tes untuk mengukur berapa banyak atau berapa persen tujuan pembelajaran

dicapai setelah satu kali mengajar atau satu kali pertemuan adalah postes atau

tes akhir.  Disebut tes akhir karena sebelum memulai pelajaran guru

mengadakan tes awal atau pretes.  Kegunaan tes ini ialah terutama untuk

dijadikan bahan pertimbangan dalam memperbaiki rencana pembelajaran.

Dalam hal ini, hasil tes tersebut dijadikan umpan balik dalam meningkatkan

mutu pembelajaran (Daryanto, 2007: 195-196).

Tingkat penguasaan materi oleh siswa dapat diketahui melalui pedoman

penilaian.  Bila nilai siswa ≥ 66 maka dikategorikan baik, bila 55 ≤ nilai

siswa < 66 maka dikategorikan cukup baik, dan bila nilai siswa < 55 maka

dikategorikan kurang baik (Arikunto, 2008: 245).
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III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2016 di SMP Negeri 21 Bandar

Lampung.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 21

Bandar Lampung semester genap tahun pelajaran 2015/2016 yang terdiri dari

sebelas kelas. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik cluster random

sampling. Dari seluruh populasi yang ada dilakukan random dan diambil dua

kelas secara acak sebagai sampel penelitian, kelas yang terpilih yaitu VIIJ dan

VIIK. Kedua kelas yang terpilih dilakukan random kembali untuk menentukan

kelas eksperimen dan kelas kontrol, sehingga terpilih kelas VIIJ dengan siswa

berjumlah 29 orang sebagai kelas eksperimen dan kelas VIIK dengan siswa

berjumlah 28 orang sebagai kelas kontrol.

C. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan eksperimental semu (quasi eksperiment) dengan

desain pretes-postes kelompok tak ekuivalen.  Kelompok eksperimen (kelas
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VII J) diberi perlakuan dengan model pembelajaran TGT melalui pendekatan

lingkungan sekolah, sementara kelompok kontrol (kelas VII K) diberi

perlakuan dengan model pembelajaran TGT tanpa pendekatan lingkungan

sekolah. Setelah itu, kedua kelompok diberi tes berupa soal pilihan jamak

yang sama di awal dan akhir kegiatan pembelajaran.

Struktur desain penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kelompok Pretes Perlakuan Postes
I O1 X O2
II O1 C O2

Keterangan: I = Kelas eksperimen (kelas VII J); II= Kelas kontrol (kelas VII
K); X= Perlakuan di kelas eksperimen dengan model
pembelajaran TGT melalui pendekatan lingkungan sekolah; C
= Perlakuan di kelas kontrol dengan model pembelajaran TGT
tanpa melalui pendekatan lingkungan sekolah; O1= Pretes;
O2= Postes

Gambar 3. Desain penelitian pretes-postes kelompok tak ekuivalen
(dimodifikasi dari Riyanto, 2001:43).

D. Prosedur Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu prapenelitian dan pelaksanaan

penelitian. Adapun langkah-langkah dari tahap tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Prapenelitian

Kegiatan yang dilakukan pada prapenelitian sebagai berikut :

a. Membuat surat izin penelitian ke sekolah tempat diadakannya

penelitian.

b. Mengadakan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian,

untuk mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang menjadi

subjek penelitian.
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c. Menetapkan sampel penelitian untuk kelas eksperimen dan kelas

kontrol.

d. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari Silabus, Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Lembar Kerja Siswa (LKS).

e. Membuat soal-soal untuk kegiatan turnamen.

f. Membuat instrumen penelitian yaitu soal pretes/postes, lembar

observasi aktivitas siswa.

g. Membentuk kelompok diskusi bersifat heterogen berdasarkan

kemampuan akademik siswa yang terdiri dari kemampuan tingkat

tinggi, tingkat sedang 1, tingkat sedang 2, dan tingkat rendah. Pada

kelas eksperimen berjumlah 29 siswa kemudian dibagi menjadi 6

kelompok yang tiap kelompok terdiri atas 4 orang, dan 1 kelompok

berjumlah 5 orang. Untuk kelas kontrol berjumlah 28 siswa kemudian

dibagi menjadi 7 kelompok yang tiap kelompok terdiri atas 4 orang.

2. Pelaksanaan Penelitian

Mengadakan kegiatan pembelajaran dengan penggunaan model

pembelajaran TGT disertai pendekatan lingkungan sekolah untuk kelas

eksperimen dan dengan penggunaan model pembelajaran TGT untuk kelas

kontrol.

Penelitian ini dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan.  Pertemuan I

membahas satuan-satuan dalam ekosistem dan komponen penyusun

ekosistem.  Pertemuan II membahas aliran energi dalam ekosistem dan
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pola interaksi antar organisme, dengan langkah-langkah pembelajaran

sebagai berikut:

a. Kelas Eksperimen (Pembelajaran Menggunakan Model
Pembelajaran TGT Melalui Pendekatan lingkungan sekolah)

1) Pendahuluan

a) Guru memberikan pretes pada pertemuan I mengenai satuan-

satuan dalam ekosistem dan komponen penyusun ekosistem,

aliran energi dalam ekosistem, dan pola interaksi antar organisme.

b) Guru menggali pengetahuan awal siswa dengan pertanyaan:

Pertemuan   I : ”Selama perjalanan menuju sekolah kalian

melewati berbagai tempat, makhluk hidup apa saja yang kamu

amati?”

Pertemuan II : ”Pernahkah kalian pergi ke sawah? apa saja yang

dapat kalian temukan disana selain padi?”

c) Guru memberikan motivasi kepada siswa dengan cara:

Pertemuan   I : Guru memberikan pernyataan kepada siswa

”Selama perjalanan menuju sekolah kalian dapat melihat berbagai

macam makhluk hidup, seperti Pohon, rumput, burung, juga

makhluk hidup lain yang berada disana. Kita bisa lihat

keanekaragaman yang membentuk ekosistem.”

Pertemuan II : Guru memberikan pernyataan kepada siswa ”Saat

pergi ke sawah, selain padi kalian bisa menemukan berbagai
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makhluk hidup seperti rumput, belalang, keong mas, burung, dan

belut. Kita bisa melihat pola interaksi pada makhluk hidup

tersebut contohnya seperti predasi.”

2) Kegiatan inti

a. Eksplorasi

1. Memberikan materi ekosistem kepada siswa secara singkat dan

jelas

2. Membagi 29 orang siswa ke dalam 7 kelompok diskusi bersifat

heterogen berdasarkan kemampuan akademik siswa yang

terdiri atas kemampuan tingkat tinggi, tingkat sedang 1, tingkat

sedang 2, dan tingkat rendah, sehingga diperoleh 6 kelompok

yang berjumlah 4 orang per kelompok serta 1 kelompok

berjumlah 5 orang.

b. Elaborasi

1. Memberikan LKS tentang materi ekosistem kepada setiap

kelompok.

2. Meminta tiap kelompok berkumpul untuk mengerjakan LKS

yang telah dibagikan.

3. Membimbing siswa melakukan pengamatan pada sarana

belajar berupa akuarium yang terdapat di lingkungan sekolah.

4. Menginstruksikan siswa di tiap kelompok untuk menjawab

pertanyaan-pertanyaan di dalam LKS dan belajar bersama

untuk persiapan turnamen.
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5. Melaksanakan games tournament, dengan membentuk 4 meja

turnamen dan pada tiap meja turnamen terdiri dari perwakilan

siswa dari 7 kelompok. Dalam permainan ini siswa bersaing

mewakili kelompoknya, sehingga tiap meja turnamen memiliki

kemampuan yang homogen.

6. Permainan diawali dengan memberitahukan aturan permainan.

Setelah itu, permainan dimulai dengan membagikan kartu soal

untuk bermain. Selanjutnya tiap meja turnamen menentukan

dulu pembaca soal dan pemain pertama dengan cara undian.

Kemudian, pemain yang menang undian mengambil kartu

undian yang berisi nomor soal dan diberikan kepada pembaca

soal.

7. Pembaca soal membacakan soal sesuai dengan nomor undian

yang diambil oleh pemain pertama. Selanjutnya, pemain

pertama menjawab soal. Setelah menjawab pertanyaan dari

pembaca soal, penantang searah jarum jam menanggapi

jawaban pemain. Setelah itu, pembaca soal membuka kunci

jawaban dan skor hanya diberikan kepada pemain yang

menjawab benar atau penantang yang kali pertama

memberikan jawaban benar. Jika semua pemain menjawab

salah maka kartu dibiarkan saja.

8. Permainan dilanjutkan pada kartu soal selanjutnya hingga

selesai waktu yang telah ditentukan atau kartu soal yang

berjumlah 8 kartu sooal habis dibacakan. Di samping itu,
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posisi pemain diputar searah jarum jam agar setiap peserta

dalam satu meja turnamen dapat berperan sebagai pembaca

soal, pemain, dan penantang.

c. Konfirmasi

1. Setiap pemain dalam satu meja menghitung jumlah kartu yang

diperoleh dan menentukan berapa poin yang diperoleh.

Selanjutnya pemain melaporkan poin yang diperoleh kepada

ketua kelompok kemudian ketua kelompok memasukkan poin

yang diperoleh anggota kelompoknya ke dalam tabel untuk

menentukan kriteria penghargaan yang diterima kelompoknya.

2. Selanjutnya menghitung rata-rata skor kelompok dengan cara

menjumlahkan skor yang diperoleh masing-masing anggota

kelompok dibagi dengan banyaknya anggota kelompok.

3. Memberikan penghargaan kelompok kepada kelompok yang

memiliki nilai rata-rata poin tertinggi.

3) Penutup

a) Melakukan evaluasi, setelah semua siswa memahami materi yang

telah di berikan maka guru akan memberikan post tes (akhir

pembelajaran pertemuan II) dengan soal yang sama dengan soal

pretes.

b) Guru memberi informasi tentang materi untuk pertemuan yang

akan datang.
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b. Kelas Kontrol (Pembelajaran Menggunakan Model Pembelajaran
TGT Tanpa melalui Pendekatan lingkungan sekolah)

1) Pendahuluan

a) Guru memberikan pretes pada pertemuan I mengenai satuan-

satuan dalam ekosistem dan komponen penyusun ekosistem,

aliran energi dalam ekosistem, dan pola interaksi antarorganisme.

b) Guru menggali pengetahuan awal siswa dengan pertanyaan :

Pertemuan   I : ”selama perjalanan menuju sekolah kalian

melewati berbagai tempat, makhluk hidup apa saja yang kamu

amati?”

Pertemuan II : ”Pernahkah kalian pergi ke sawah? apa saja yang

dapat kalian temukan disana selain padi?”

c) Guru memberikan motivasi kepada siswa dengan cara:

Pertemuan   I : Guru memberikan pernyataan kepada siswa

”Selama perjalanan menuju sekolah kalian dapat melihat berbagai

macam mahluk hidup, seperti Pohon, rumput, burung, juga

makhluk hidup lain yang berada disana. Kita bisa lihat

keanekaragaman yang membentuk ekosistem.”

Pertemuan II : Guru mengajukan pernyataan kepada siswa ” Saat

pergi ke sawah, selain padi kalian bisa menemukan berbagai

makhluk hidup seperti rumput, belalang, keong mas, burung, dan
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belut. Kita bisa melihat pola interaksi pada makhluk hidup

tersebut contohnya seperti predasi.”

2) Kegiatan Inti

a. Eksplorasi

1. Memberikan materi secara garis besar dan jelas kepada siswa.

2. Membagi 28 orang siswa ke dalam 7 kelompok. Dalam 1

kelompok berjumlah 4 orang yang bersifat heterogen

berdasarkan kemampuan akademik siswa yang terdiri atas

kemampuan tingkat tinggi, tingkat sedang 1, tingkat sedang 2,

dan tingkat rendah.

B. Elaborasi

1. Memberikan LKS kepada setiap kelompok dan meminta tiap

kelompok berkumpul untuk mengerjakan LKS yang telah

dibagikan serta membimbing siswa dalam berdiskusi dengan

cara berkeliling ke setiap kelompok.

2. Menginstruksikan siswa di tiap kelompok untuk menjawab

pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKS dan belajar

bersama untuk persiapan turnamen.

3. Melaksanakan games tournament, dengan membentuk 4 meja

turnamen. Dalam permainan ini siswa bersaing mewakili

kelompoknya, sehingga tiap meja turnamen memiliki

kemampuan yang homogen.
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4. Permainan diawali dengan memberitahukan aturan permainan.

Setelah itu, permainan dimulai dengan membagikan kartu soal

untuk bermain. Selanjutnya tiap meja turnamen menentukan

dulu pembaca soal dan pemain yang pertama dengan cara

undian. Kemudian, pemain yang menang undian mengambil

kartu undian yang berisi nomor soal dan diberikan kepada

pembaca soal.

5. Melaksanakan games tournament, dengan membentuk 4 meja

turnamen dan pada tiap meja turnamen terdiri dari perwakilan

siswa dari 7 kelompok. Dalam permainan ini siswa bersaing

mewakili kelompoknya, sehingga tiap meja turnamen memiliki

kemampuan yang homogen.

6. Permainan diawali dengan memberitahukan aturan permainan.

Setelah itu, permainan dimulai dengan membagikan kartu soal

untuk bermain. Selanjutnya tiap meja turnamen menentukan

dulu pembaca soal dan pemain pertama dengan cara undian.

Kemudian, pemain yang menang undian mengambil kartu

undian yang berisi nomor soal dan diberikan kepada pembaca

soal.

7. Pembaca soal membacakan soal sesuai dengan nomor undian

yang diambil oleh pemain pertama. Selanjutnya, pemain

pertama menjawab soal. Setelah menjawab pertanyaan dari

pembaca soal, penantang searah jarum jam menanggapi

jawaban pemain. Setelah itu, pembaca soal membuka kunci
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jawaban dan skor hanya diberikan kepada pemain yang

menjawab benar atau penantang yang kali pertama

memberikan jawaban benar. Jika semua pemain menjawab

salah maka kartu dibiarkan saja.

8. Permainan dilanjutkan pada kartu soal selanjutnya hingga

selesai waktu yang telah ditentukan atau kartu soal yang

berjumlah 8 kartu sooal habis dibacakan. Di samping itu,

posisi pemain diputar searah jarum jam agar setiap peserta

dalam satu meja turnamen dapat berperan sebagai pembaca

soal, pemain, dan penantang.

d. Konfirmasi

1. Setiap pemain dalam satu meja menghitung jumlah kartu yang

diperoleh dan menentukan berapa poin yang diperoleh.

Selanjutnya pemain melaporkan poin yang diperoleh kepada

ketua kelompok kemudian ketua kelompok memasukkan poin

yang diperoleh anggota kelompoknya ke dalam tabel untuk

menentukan kriteria penghargaan yang diterima kelompoknya.

2. Selanjutnya menghitung rata-rata skor kelompok dengan cara

menjumlahkan skor yang diperoleh masing-masing anggota

kelompok dibagi dengan banyaknya anggota kelompok.

3. Memberikan penghargaan kelompok kepada kelompok yang

memiliki nilai rata-rata poin tertinggi.
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3) Penutup

1. Melakukan evaluasi, setelah semua siswa memahami materi yang

telah di berikan maka guru akan memberikan post test (akhir

pembelajaran pertemuan II) berupa soal pilihan jamak yang sama

dengan soal pretes

2. Guru memberi informasi tentang materi untuk pertemuan yang

akan datang.

E. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis dan teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah :

1. Jenis Data

a.  Data Kuantitatif

Data kuantitatif yaitu berupa data kemampuan penguasaan materi pada

materi pokok ekosistem yang diperoleh dari nilai pretes, postes, dan N-

gain.

b.  Data Kualitatif

Data kualitatif berupa data aktivitas siswa terhadap model pembelajaran

TGT melalui pendekatan lingkungan sekolah.

2. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut:
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a.  Pretes dan Postes

Data penguasaan materi berupa nilai pretes dan postes. Nilai pretes

diambil pada pertemuan pertama setiap kelas, baik eksperimen maupun

kontrol, sedangkan nilai postes diambil di akhir pembelajaran pada

pertemuan kedua setiap kelas, baik eksperimen maupun kontrol.

Bentuk soal yang diberikan adalah berupa soal pilihan jamak.

Teknik penskoran nilai pretes dan postes yaitu:

S= R x 100
N

Keterangan : S  = Nilai yang diharapkan (dicari); R = jumlah skor dari
item atau soal yang dijawab benar; N = jumlah skor
maksimum dari tes tersebut (Purwanto, 2008: 112).

b.  Lembar Observasi Aktivitas Siswa

Lembar observasi  aktivitas siswa berisi semua aspek kegiatan yang

diamati pada saat proses pembelajaran.  Setiap siswa diamati poin

kegiatan yang dilakukan dengan cara  memberi tanda (√ ) pada lembar

observasi sesuai dengan aspek yang telah ditentukan.

F. Teknik Analisis Data

1. Data Kuantitatif

Nilai pretes, postes, dan N-gain pada kelas eksperimen dan kontrol

dianalisis menggunakan uji prasyarat berupa uji normalitas dan

selanjutnya apabila setelah menggunakan uji normalitas diperoleh hasil

tidak normal maka menggunakan uji Mann-Whitney U data:
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Uji Mann-Whitney U

Setelah melakukan uji normalitas, diketahui salah satu atau kedua

kelompok berdistribusi tidak normal, maka dilakukan menggunakan uji

Mann-Whitney U

1. Hipotesis
H0 :   Rata-rata nilai pada kedua sampel tidak berbeda
H1 :   Rata-rata nilai pada kedua sampel berbeda

2. Kriteria Uji :
Ho ditolak jika sig < 0,05 Dalam hal lainnya Ho diterima

2. Data Kualitatif

a. Pengolahan Data Aktivitas Siswa

Data aktivitas siswa diperoleh melalui observasi saat kegiatan

pembelajaran berlangsung.

Menghitung rata–rata skor aktivitas dengan menggunakan rumus:

100x
n

Xi
X


Keterangan: : Rata-rata skor aktivitas siswa,
: Jumlah skor yang diperoleh,

n : Jumlah skor maksimum (Widiyaningrum, 2010: 44).

Data aktivitas siswa yang relevan dengan pembelajaran diperoleh dari

lembar observasi yang berisi 8 aktivitas, yaitu  (1) mendengarkan

penjelasan dari guru, (2) menjawab pertanyaan dari guru, (3) ikut

terlibat dalam mengerjakan LKS, (4) bekerja sama dengan teman

sekelompok dalam mengerjakan LKS, (5) mengerjakan LKS sesuai

dengan petunjuk yang tertulis, (6) menjawab soal dalam turnamen

 Xi
X
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dengan benar, (7) mengikuti aturan dalam turnamen, dan (8) tidak

mencontek dalam mengerjakan postest. (Medianto, 2010: 24)

Lembar observasi yang digunakan dalam pengambilan data aktivitas

siswa pada saat pembelajaran sebagai berikut:

Tabel 1. Lembar Observasi Aktivitas Siswa

No
Nama
Siswa

Indikator
A B C D E F G H

1

2
3

dst

Jumlah skor
Skor maksimum

Persentase (%)

Kriteria

Indikator :

A. 1. Tidak memperhatikan penjelasan dari guru
2. Mendengarkan penjelasan dari guru

B. 1. Tidak menjawab pertanyaan dari guru
2. Menjawab pertanyaan dari guru

C. 1. Tidak ikut terlibat dalam mengerjakan LKS
2. Ikut terlibat dalam mengerjakan LKS

D. 1. Bekerja sendiri tanpa melibatkan teman sekelompok dalam
mengerjakan LKS

2. Bekerja sama dengan teman sekelompok dalam mengerjakan LKS

E. 1. Tidak mengerjakan LKS sesuai dengan petunjuk yang tertulis
2. Mengerjakan LKS sesuai dengan petunjuk yang tertulis

F. 1. Tidak menjawab soal dalam turnamen dengan benar
2. Menjawab soal dalam turnamen dengan benar

G. 1. Tidak mengikuti aturan dalam turnamen
2. Mengikuti aturan dalam turnamen
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H. 1.Mencontek dalam mengerjakan postest
2. Tidak mencontek dalam mengerjakan postest

Dimodifikasi dari Medianto ( 2010: 24)

Menafsirkan atau menentukan kategori Indeks Aktivitas Siswa sesuai

klasifikasi pada tabel 2.

Tabel 2. Klasifikasi Indeks Aktivitas Siswa

Persentase (%) Kriteria

87,50 – 100
75,00 – 87,49
50,00 – 74,99

0 – 49,99

(SB) Sangat baik
(B) Baik

(C) Cukup
(K) Kurang

Sumber : dimodifikasi dari Hidayati (2011: 17).



V.   SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut.

1. Penggunaan model pembelajaran TGT melalui Pendekatan di Lingkungan

Sekolah berpengaruh dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa pada

materi pokok ekosistem.

2. Penggunaan model pembelajaran TGT melalui Pendekatan di Lingkungan

Sekolah berpengaruh dalam meningkatkan penguasaan materi oleh siswa

pada materi pokok ekosistem.

B. Saran

Untuk kepentingan penelitian, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Penggunaan model pembelajaran TGT dapat digunakan oleh guru biologi

sebagai salah satu alternatif dalam menyampaikan materi pokok ekosistem

melalui pendekatan di lingkungan sekolah yang dapat meningkatkan

aktivitas dan penguasaan materi siswa pada materi ekosistem.

2. Model pembelajaran TGT merupakan model pembelajaran dengan sintaks

yang memerlukan waktu cukup lama, hendaknya yang akan melakukan
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penelitian yang sama dapat lebih cermat dan tepat dalam merancang

kesesuaian waktu dengan setiap sintaks pembelajaran TGT dan disarankan

agar pembentukan kelompok dilakukan pada waktu sebelum jam

dimulainya proses pembelajaran.

3. Peneliti lain yang akan menerapkan penggunaan model pembelajaran TGT

melalui pendekatan lingkungan sekolah sebaiknya memperhatikan

kesesuaian informasi pada lingkungan dengan soal games tournament,

berlatih keterampilan mendesain kartu soal dan memperhatikan

kelengkapan dan kesesuaian materi.
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