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ABSTRAK: MA Al-Aziziyah Putri Kapek Gunungsari merupakan salah satu sekolah yang menerapkan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Berdasarkan hasil wawancara prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran kimia masih rendah. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh penerapan Mind Mapping dan 

Kuis Bingo terhadap prestasi belajar materi pokok struktur atom dan sistem periodik unsur pada siswa kelas X di 

MA Al-Aziziyah Putri Kapek Gunungsari. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi 

Experimental Design) dengan rancangan pretest-posttest control group design. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah Simple Random Sampling. Kelas yang menjadi sampel penelitian adalah kelas Xa 

sebagai kelas eksperimen dan Xb sebagai kelas kontrol. Uji hipotesis dengan menggunakan analisis statistik 

Anakova. Hasil analisis data diperoleh bahwa rata-rata nilai posttest kelas eksperimen = 74 dan kelas kontrol = 

58. Nilai posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol terdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen. 

Sedangkan hasil pengujian  hipotesis diperoleh harga  Fhitung = 11,34> Ftabel = 4,05 pada taraf signifikan 5%, 

yang berarti  Ha diterima dan Ho ditolak. Disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Mind Mapping 

dan Kuis Bingo memberikan pengaruh lebih baik dari pada menggunakan model pembelajaran konvensional 

terhadap prestasi belajar siswa kelas X di MA Al-AziziyahPutri Kapek Gunungsari. 

 Kata Kunci: Mind Mapping, Kuis BINGO dan prestasi belajar. 

 

ABSTRACT: MA Al-Aziziyah Putri Kapek Gunungsari is one of the schools that implement education unit 

level curriculum (SBC). Data Based on interviews of students achievement in the subject of chemistry which is 

very low. The aim of this research is to determine the effect of the application of Mind Mapping and Bingo Quiz 

on learning achievement subject matter of atomic structure and periodic system of elements in class X in the 

MA Al-Aziziyah Putri Kapek Gunungsari. This study is a quasi-experimental research (Quasi-Experimental 

Design) with pretest-posttest control group design. The sampling technique which used is simple random 

sampling. Classes in the research samples are first class as a class experiment which is Xa and Xb as the control 

class. The hypothesis test is using Anacova’s statistical analysis. The results of data analysis showed that the 

average value posttest experimental class and control class = 74 = 58. The value of post-test experimental class 

and control class normally distributed and have homogeneous variances. While the hypothesis testing results 

obtained by the price of F = 11.34> F table = 4.05 at significance level of 5%, which means that Ha Ho accepted 

and rejected. It was concluded that the application of learning models Mind Mapping and Bingo Quiz give 

better effect than using conventional learning method on student achievement of class X in the MA Al-Aziziyah 

Putri Kapek Gunungsari. 

 

 

Keywords: Mind Mapping, BINGO Quiz and learning achievement 

 

I.IPENDAHULUAN 

Ilmu kimia merupakan ilmu pengetahuan 

alam (sains) yang mempelajari tentang 

komposisi, struktur, sifat dan perubahan dari 

suatu zat. Ilmu kimia erat kaitannya dengan 

permasalahan-permasalahan sifat suatu unsur 

dan atom, bagaiman pembentukan suatu 

senyawa, bagaimana atom berikatan satu sama 

lainnya, apa kegunaan dari suatu material, 

bagaimana reaksi yang dapat dimanfaatkan 

dalam kehidupan manusia. Dalam Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), kimia 

adalah salah satu mata pelajaran yang ada di 

kurikulum SMA. Menurut Wasonowati dkk 
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(2014), mata pelajaran kimia merupakan 

produk  pengetahuan alam yang berupa fakta, 

teori, prinsip, dan hukum dari proses kerja 

ilmiah.  

 MA Al-Aziziyah Putri Kapek Gunungsari 

merupakan salah satu sekolah yang 

menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru mata pelajaran kimia 

MA Al-Aziziyah Putri Kapek Gunungsari 

yang mengajar di kelas X, diperoleh informasi 

bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

kimia masih rendah. Hal tersebut dapat 

diketahui dari nilai rata-rata ujian tengah 

semester ganjil mata pelajaran kimia siswa 

kelas X MA Al-Aziziyah Putri Kapek 

Gunungsari  tahun pelajaran 2015/2016. 

Berdasarkan hasil wawancara, juga 

diperoleh informasi bahwa nilai rata - rata 

ulangan harian  materi struktur atom dan 

sistem periodik unsur  kelas X MA Al-

Aziziyah Putri Kapek Gunungsari pada tahun 

pelajaran 2015/2016  sebesar 66,44, dengan 

persentase ketuntasan klasikal hanya sebesar 

36,58%. Data tersebut memperkuat pernyataan 

guru yang menyatakan bahwa prestasi belajar 

siswa untuk mata pelajaran kimia yang 

diperoleh kelas X masih rendah. Salah satu 

faktor penyebab rendahnya prestasi belajar 

siswa, diduga berhubungan langsung dengan 

kurangnya motivasi siswa untuk 

mempersiapkan diri sebelum pelajaran kimia 

dimulai. Selain itu penggunaan metode dan 

model pembelajaran yang kurang efektif 

dilakukan selama proses pembelajaran juga 

diduga turut mempengaruhi hasil belajar siswa 

dan kurangnya diberikan pelakuan media 

pembelajaran yang diterapkan sesuai 

kehidupan sehari-hari, dikarenakan kimia 

masih dianggap abstrak oleh siswa.  

Siswa seringkali tidak fokus ketika 

pembelajaran kimia berlangsung sehingga 

siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan 

soal. 

Berdasarkan hasil observasi langsung oleh 

peneliti ketika proses pembelajaran 

berlangsung diketahui bahwa, guru lebih 

banyak mengajarkan siswa menggunakan 

metode ceramah dan sisanya digunakan guru 

untuk berdiskusi kelompok. Oleh karena itu, 

hanya ada sebagian siswa yang aktif, 

sedangkan sebagian siswa lainnya lebih 

tertarik mengerjakan hal lain seperti, mencatat 

mata pelajaran lain, berbincang-bincang 

dengan teman sebangkunya, dan bahkan ada 

yang  tidur. 

Dari semua penjelasan di atas, menjadi 

dasar pemikiran peneliti untuk mencoba 

menerapkan sebuah model atau cara baru 

dalam pembelajaran yang  diharapkan mampu 

mengubah keadaan pembelajaran yang 

awalnya hanya berfokus pada guru menjadi 

sebuah pembelajaran menarik, aktif, 

menyenangkan serta memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengeluarkan segala 

bentuk pikiran kreatif mereka. Pembelajaran 

yang dimaksud di sini adalah pembelajaran 

dengan model mind mapping yang disertai 

dengan kuis bingo. 

Model mind mapping atau sistem peta 

pikiran adalah suatu teknik visual yang dapat 

menyelaraskan proses belajar dengan cara 

kerja alami otak. Di Singapura hampir semua 

instansi pendidikan mulai dari sekolah dasar 

sampai dengan perguruan tinggi diwajibkan 

menggunakan pembelajaran dengan mind 

mapping, menurut mereka mind mapping 

bukan saja mempermudah memahami materi 

pembelajaran namun juga mampu melejitkan 

kretivitas siswa (Maurizal, 2009). 

Pembelajaran mind mapping ini akan 

dikolaborasikan dengan kuis bingo, sehingga 

nantinya kuis bingo akan dijadikan sebagai 

media untuk menguji tingkat daya serap otak 

siswa selama pembelajaran berlangsung. kuis 

bingo adalah sebuah permainan yang diadopsi 

dari Amerika Serikat yang berupa kartu  

bernomor dengan ordo 5 x 5 yang berisi soal 

di setiap kartunya  dimana kelompok siswa 

akan mencapai kemenangan jika siswa 

menjawab 5 soal dengan benar dan cepat 

untuk menguasai salah satu deret baik 

horizontal, vertikal maupun diagonal sehingga 

mencapai kata “bingo” (Mawati, 2013). 

Menurut Evahalifah (2009), teknik 

permainan bingo dapat meningkatakan hasil 
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belajar dan motivasi siswa secara signifikan 

yaitu sebesar 23,89%. Hal ini disebabkan 

karena siswa yang diberikan pengajaran 

melalui teknik permainan bingo lebih 

semangat dan termotivasi terhadap proses 

pembelajaran karena menyenangkan. Sejalan 

dengan itu hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Kadir (2010), juga menyimpulkan bahwa 

siswa yang diberikan pengajaran melalui 

penggunaan kuis bingo dalam pembelajaran 

mind mapping dapat  meningkatkan hasil 

belajar siswa. Respon siswa terhadap kuis 

bingo sangat baik. Hal ini disebabkan karena 

kuis bingo menjadikan siswa dalam kelas lebih 

bersemangat dan senang untuk menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh guru. Selain 

itu,  keadaan tersebut juga ada kaitanya dengan 

pemberian reward oleh guru bagi siswa yang 

mampu menjawab pertanyaan yang diberikan 

pada kuis bingo. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah penerapan mind mapping 

dan kuis bingo  berpengaruh terhadap 

peningkatan  prestasi belajar materi  pokok  

struktur atom dan   sistem periodik unsur  pada 

kelas X di MA Al-Aziziyah Putri Kapek 

Gunungsari.  

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan Quasi 

Experimental Design dengan rancangan 

pretest-posttest control group design. 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas X di MA AL-Aziziyah Putri 

Kapek Gunungsari yang terdistribusi dalam 

empat  kelas yang berjumlah 128 orang. 

Adapun sampel pada penelitian ini adalah 

siswa kelas Xa dan Xb yang masing-masing 

berjumlah 27 dan 25 orang. Dengan demikian, 

jumlah sampel pada penelitian ini adalah 52 

orang. 

Rancangan dari penelitian ini dapat dilihat 

pada Tabel 2.1. 

Pada kelas eksperimen, siswa mempelajari 

materi pembelajaran diawali dengan guru 

menerangkan pelajaran secara klasikal, 

kemudian siswa dibagi kedalam beberapa 

kelompok kecil. Anggota kelompok bersama-

sama mempelajari materi tersebut, siswa saling 

berdiskusi, saling memberi pertanyaan dan 

jawaban untuk memahami pelajaran. Setelah 

selesai mempelajari materi, akan diadakan 

suatu pertandingan antar siswa berupa kuis. 

Dengan adanya pertandingan ini, maka akan 

terjadilah kompetisi antar kelompok, para 

siswa akan berusaha belajar dengan motivasi 

yang tinggi agar memperoleh nilai yang tinggi 

dalam pertandingan. Aktivitas-aktivitas seperti  

ini akan membuat siswa termotivasi sehingga 

prestasi belajar siswa meningkat. 

 

Tabel 2.1 Rancangan Penelitian 

Kelas Pre-

tes 

Perlakuan Post-

Test 

Eksperimen Ya Penerapan 

model 

pembelajaran  

Mind 

Mapping dan 

kuis Bingo 

Ya 

Kontrol Ya Model 

pembelajaran   

konvesional 

Ya 

 

Instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data hasil belajar kimia siswa  

pada penelitian ini berupa soal-soal posttest  

yang disusun sendiri oleh peneliti (35 butir 

soal pilihan ganda). Setelah data hasil belajar 

kimia siswa (data posttest) dari kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berhasil di-

kumpulkan, data tersebut selanjutnya di-

analisis dengan menggunakan anacova (data 

proxy pretest sebagai kovariat). 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perbandingan rata-rata nilai proxcy pretest 

dan posttest antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dapat dilihat pada Gambar 5.1. 

Berdasarkan hasil analisis data dengan 

menggunakan anacova diketahui bahwa nilai F 

empirik =      . Adapun F teoritik pada taraf 

signifikansi 5% adalah 4,05. Berdasarkan data 

ini, nilai F empirik lebih besar dari (>) F 

teoritik, sehingga diinterpretasikan 
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“signifikan.” Oleh karena itu, dapat disimpul-

kan bahwa bahwa setelah dikendalikan 

kovariabel pre-test terdapat pengaruh yang 

signifikan pada prestasi belajar siswa setelah 

dilakukan pembelajaran dengan model 

pembelajaran mind mapping dan kuis bingo 

 

 
 Gambar 5.1 Diagram prestasi belajar siswa 

kelas kontol dan kelas eksperimen. 

 

       Berdasarkan Gambar 5.1 terlihat 

bahwa nilai belajar siswa pada post-tes kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan 

post-tes kelas kontrol. Berdasarkan hasil uji 

hipotesis yang dilakukan dengan uji Anakova  

menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaran mind mapping dan kuis bingo 

memberikan pengaruh yang lebih baik 

dibandingkan dengan model pembelajaran 

konvesional terhadap prestasi belajar materi 

pokok struktur atom dan sistem periodik unsur 

pada siswa kelas X di MA Al-Aziziyah Putri 

Kapek Gunungsari. 

 . 

Rendahnya prestasi belajar siswa pada 

kelas kontrol dengan model pembelajaran 

konvensional (metode ceramah) kemungkinan 

disebabkan karena penggunaan metode 

pembelajaran yang tidak sesuai. Penggunaan 

metode ceramah dalam pembelajaran di dalam 

kelas akan cenderung membuat siswa bosan 

dan tidak tertarik dengan materi yang di 

ajarkan. Selain itu metode ceramah juga lebih 

berpusat pada guru, dimana guru menjelaskan 

secara detail konsep-konsep dari materi yang 

diajarkan sementara siswa hanya 

mendengarkan saja. Hal ini membuat siswa 

tidak  termotivasi dalam mempelajari mata 

pembelajaran tersebut dan tidak dapat 

memahami materi yang diajarkan sehingga 

siswa menjadi pasif. 

Sedangkan hasil penelitian pada kelas 

eksperimen dengan menggunakan model 

pembelajaran mind mapping dan kuis bingo 

memberikan pengaruh yang lebih baik dari 

pada model pembelajaran konvesional 

terhadap prestasi belajar siswa pada materi 

pokok struktur atom dan sistem periodik 

unsur. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

faktor, yang pertama adalah model 

pembelajaran yang diterapkan. Model 

pembelajaran yang diterapkan adalah  model 

pembelajaran mind mapping dan kuis bingo. 

Mind mapping adalah tehnik penyusunan 

catatan demi membantu siswa menggunakan 

seluruh  potensi otak agar optimum, dengan 

menggunakan mind mapping siswa dapat 

meningkatkan kreatifitas, efektif, dan mudah 

mengingat informasi yang disampaikan oleh 

gurunya, mind mapping juga merupakan cara 

paling efektif dan efisien untuk memasukkan, 

menyimpan dan mengeluarkan data dari/ke 

otak. Dalam peta pikiran, sistem bekerja otak 

diatur secara alami. Otomatis kerjanya pun 

sesuai dengan kealamian cara berpikir 

manusia. Peta pikiran membuat otak manusia 

ter-eksplor dengan baik dan bekerja sesuai 

fungsinya. Seperti kita ketahui, otak manusia 

terdiri dari otak kanan dan otak kiri. Dalam 

peta pikiran, kedua sistem otak diaktifkan 

sesuai porsinya masing-masing. Dengan 

kombinasi warna, gambar, dan cabang-cabang 

melengkung, akan merangsang secara visual. 

Sehingga infomasi dari mind mapping mudah 

untuk diingat siswa (Aris Shoimin, 2014).  

Penggunaan mind mapping ini 

membutuhkan pemanfaatan imajinasi dari si 

pembuatnya. Siswa yang kreatif akan lebih 

mudah membuat mind mapping ini. Begitu 

pula, dengan semakin seringnya siswa 

membuat mind mapping, dia akan semakin 

kreatif. Dengan membuat sendiri peta pikiran 

siswa “melihat” bidang studi itu lebih jelas, 

dan mempelajari bidang studi itu lebih 

bermakna. Para siswa cenderung lebih mudah 

belajar dengan catatannya sendiri yang 

0
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menggunakan bentuk huruf yang mereka 

miliki dan ditambah dengan pemberian warna 

yang berbeda disetiap catatan mereka. 

Dibandingkan dengan membaca buku teks 

mereka merasa kesulitan ketika persiapan akan 

menghadapi ulangan ataupun  ujian.  

Faktor kedua adalah kuis bingo, 

dimana kuis bingo adalah sebuah permainan  

yang  diadopsi dari Amerika Serikat. Kuis 

bingo ini adalah permainan yang bertujuan 

untuk mengevaluasi hasil belajar siswa dan 

salah satu bentuk umpan balik untuk 

membantu guru mengetahui  bahan kajian 

mana yang belum tersampaikan dengan jelas 

dan belum diterima oleh  siswa dengan 

mantap. Dengan diketahuinya siapa – siapa 

saja yang masih mengalami kesulitan dalam 

materi tertentu, maka guru dapat melakukan 

tindakan  yang tepat kepada setiap siswa 

sesuai jenis kesalahan yang dibuatnya, untuk  

membantu siswa mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. Adapun 

kelebihan diantaranya (1) memungkinkan 

adanya partisipasi aktif dari siswa untuk 

belajar (2) menyenangkan untuk dilakukan dan 

sesuatu yang menghibur (3) dapat memberikan 

umpan balik langsung (4) siswa termotivasi 

dan bersemangat. Dengan pemberian kuis 

bingo ini siswa lebih bersemangat dan 

memiliki kemauan untuk terlibat aktif dalam 

proses belajar karena adanya suasana yang 

lebih kompetitif namun tetap memberikan rasa 

nyaman dan menyenangkan yang disajikan 

dalam bentuk kuis (Aris Shoimin, 2014). 

Namun pada kelas eksperimen siswa 

dituntut untuk ikut ambil bagian dalam 

penyampaian materi belajar itu sendiri. 

Prosesnya diawali dengan guru menerangkan 

pelajaran secara klasikal, kemudian siswa 

dibagi kedalam beberapa kelompok kecil. 

Anggota kelompok bersama-sama 

mempelajari materi tersebut, siswa saling 

berdiskusi, saling memberi pertanyaan dan 

jawaban untuk memahami pelajaran. Setelah 

selesai mempelajari materi, akan diadakan 

suatu pertandingan antar siswa berupa kuis. 

Dengan adanya pertandingan ini, maka akan 

terjadilah kompetisi antar kelompok, para 

siswa akan berusaha belajar dengan motivasi 

yang tinggi agar memperoleh nilai yang tinggi 

dalam pertandingan. Hal ini akan berdampak 

pada pengetahuan siswa dalam materi 

pelajaran itu sendiri, sehingga pada akhirnya 

hasil belajar siswa jadi meningkat. Hal 

tersebut sesuai dengan  yang dilakukan oleh 

Sara Evahalifah (2009) yang menyimpulkan 

bahwa, siswa yang diberikan pengajaran 

melalui teknik permainan bingo lebih 

semangat dan termotivasi terhadap proses 

pembelajaran karena menyenangkan. 

Demikian pula yang dilakukan oleh Kadir 

Jailani (2011) bahwa pembelajaran kimia 

melalui model pembelajaran mind mapping  

yang dikolaborasikan dengan kuis bingo dapat 

memberikan pengaruh yang lebih baik 

terhadap prestasi belajar siswa, yang 

disebabkan karena adanya dorongan motivasi 

dari siswa. 

Meskipun ada peningkatan prestasi 

belajar namun, pencapaian prestasi belajar 

pada kelas kontrol  dan eksperimen belum 

maksimal karena ketuntasan klasikal belum 

mencapai 70%. Hal ini kemungkinan 

disebabkan oleh beberapa faktor lain yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa selain 

faktor strategi dan model pembelajaran. 

Menurut Caroll dalam sudjana (2010) bahwa 

prestasi belajar dipengaruhi oleh lima faktor, 

yakni (a) bakat belajar, (b) waktu yang tersedia 

untuk belajar, (c) waktu yang diperlukan siswa 

untuk menjelaskan pelajaran, (d) kualitas 

pengajaran, dan (e) kemampuan individu. 

Untuk itu, perlu dilakukan usaha lain yang 

dapat memaksimalkan prestasi belajar siswa. 

Selain itu kondisi sekolah juga dapat 

mempengaruhi prestasi belajar siswa seperti 

sarana dan prasarana untuk belajar, kondisi 

gedung sekolah dan peraturan yang diterapkan 

di MA Al-Aziziyah Putri Kapek Gunungsari. 

Berdasarkan faktor- faktor diatas, 

peneliti mengidentifikasi bahwa faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa didalam 

kegiatan belajar mengajar (KBM) adalah yang 
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pertama, kesiapan siswa dalam menerima 

pelajaran dengan model mind mapping dan 

kuis bingo kedua, karena beberapa kelemahan 

dari model mind mapping dan kuis bingo dan 

ketiga, belum maksimalnya pelaksanaan 

sintak-sintak dalam model mind mapping dan 

kuis bingo. Hal ini terjadi karena belum 

terbiasanya siswa dengan penerapan model 

pembelajaran tersebut. Faktor lain, diluar 

kegiatan belajar mengajar (KBM) dikelas 

adalah diduga faktor  lingkungan tempat 

sekolah penelitian ini dilakukan. Pada lokasi 

sekolah penelitian berupa pondok pesantren 

yang jumlah mata pelajaranya hampir 

mencapai 2 kali lipat dari mata pelajaran 

disekolah biasa, ditambah dengan kegiatan 

pondok pesantren yang banyak membuat siswa 

hampir tidak mempunyai waktu yang cukup 

untuk belajar diluar kelas. Selain itu 

kelengakapan sarana belajar juga masih sangat 

kurang, sebagaimana dikatakan sanjaya (2010) 

bahwa kelengkapan sarana dan prasarana akan 

membantu guru dalam menyelenggarakan 

pembelajaran. 

Berdasarkan pemaparan diatas, dengan 

melihat hasil analisis data pada model 

pembelajaran mind mapping  yang disertai 

dengan kuis bingo walaupun belum 

memberikan ketuntasan klasikal mencapai 

70% tetapi sudah memberikan peningkatan 

prestasi belajar siswa. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan model mind mapping  

dan kuis bingo memberikan pengaruh yang 

lebih baik terhadap prestasi belajar kimia 

materi pokok  stuktur atom dan sistem 

periodik unsur pada siswa kelas X di MA Al-

Aziziyah Putri Kapek Gunungsari. 

Beberapa saran yang diajukan oleh 

peneliti kepada calon peneliti lainnya yang 

ingin melakukan penelitian mengenai model 

pembelajaran mind mapping  dan kuis bingo 

berdasarkan penelitian ini antara lain: 

a. Dalam usaha meningkatkan prestasi 

belajar siswa maka guru kimia dapat 

menggunakan model  pembelajaran  mind 

mapping  dan kuis bingo sabagai 

pembelajaran. 

b. Bagi peneliti berikutnya dapat mencoba 

menerapkan model pembelajaran mind 

mapping  dan kuis Bingo pada materi 

pokok lain  

c. memberikan tambahan informasi kepada 

peneliti dalam menarik kesimpulan. 
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