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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum SD Negeri 1 Kaligentong Ampel 

Jumlah semua murid di SD Negeri 1 Kaligentong Ampel sebanyak 164 

siswa. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 Kaligentong Ampel semester II 

tahun pelajaran 2012/2013 dengan subyek penelitian kelas IV dan dengan jumlah 

siswa sebanyak 30 orang. SD Negeri 1 Kaligentong Ampel terletak di dukuh 

Mekarsari, Desa Kaligentong Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. SD Negeri 

1 Kaligentong Ampel berada dikawasan yang sangat nyaman untuk belajar, 

letaknya 100 meter dari jalan raya menjadikan SD tersebut tidak bising oleh 

kendaraan bermotor sehingga siswa dan siswinya dapat belajar dengan tenang dan 

nyaman. 

Fasilitas pembelajaran di SD Negeri 1 Kaligentong Ampel masih sangat 

terbatas, yaitu kurangnya alat peraga yang digunakan. Tidak seperti SD yang 

berada dikawasan kota, SD Negeri Kaligentong 1 belum mempunyai laboratorium 

komputer, sehingga siswa dan siswinya pun belum dikenalkan dengan media 

pembelajaran seperti komputer. Namun walaupun fasilitas yang digunakan sangat 

terbatas, banyak dari siswa siswi berprestasi di SD Negeri Kaligentong Ampel. 

Terbukti dengan banyaknya piala dan siswa siswi yang maju ke tingkat Provinsi 

ketika peneliti melakukan penelitian di SD tersebut. Perpustakaan di SD tersebut 

bisa dikatakan mempunyai buku yang sangat lengkap, karena ruang perpustakaan 

sangat luas dan rak buku yang dipenuhi dengan berbagai macam buku bacaan 

untuk siswa. 

 SD Negeri 1 Kaligentong Ampel merupakan salah satu SD yang tenaga 

pengajarnya sangat lengkap. Terdiri dari 1 kepala sekolah, 6 guru kelas yang 

merupakan PNS, 2 guru Agama yaitu agama Kristen dan Budha, 1 guru olahraga 

dan 1 guru wiyata bakti. Pendidikan terakhir setiap guru adalah S1. 
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4.2 Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 

sudah dilakukan adalah: 

1. Mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Terbukti dengan 

adanya peningkatan yang sangat tinggi setelah dilakukannya Siklus 1, dan 

hasil belajar siswa kembali meningkat setelah dilakukannya Siklus 2. pada 

Siklus 1 terjadi peningkatan hasil belajar sebesar 23,3 % sedangkan dari 

Siklus 1 ke Siklus 2 terjadi peningkatan sebanyak 13,3 %. Hal ini 

menunjukkan bahwa metode mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa.  

2. Penerapan metode mind mapping terbukti dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Adapun langkah-langkah pembelajaran mind mapping yang terbukti 

meningkatkan hasil belajar siswa diantaranya: 

a. Siswa menggunakan simbol dalam pembuatan peta pikiran 

b. Siswa menggunakan warna spidol untuk menghubungkan topik utama ke 

sub-sub topik yang ada. 

c. Siswa menjaga ketenangan kelompok. 

Siswa melakukan langkah-langkah mind mapping seperti diatas dapat 

memperoleh nilai yang baik, bahkan meningkat dari hasil sebelumnya. Sedangkan 

siswa yang tidak melakukan langkah-langkah pembelajaran mind mapping 

tersebut hasil belajarnya jauh dibawah siswa yang melakukan metode 

pembelajaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 

mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk lebih jelasnya 

mengenai penerapan metode mind mapping pada Siklus 1 dan 2 dapat dilihat pada 

penjelasan dibawah ini. 

A. Siklus 1 

Pada pertemuan 1 Siklus 1 masih banyak siswa yang tidak mengerti 

bagaimana menggunakan metode mind mapping ini walaupun sudah diberikan 

contoh oleh guru, banyak siswa masih bertanya sehingga suasana kelas menjadi 

gaduh. Guru pun masih belum melakukan kegiatan seperti yang sudah 
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direncanakan pada lembar observasi guru. Poin yang kurang dilakuakan oleh guru 

adalah: 

a. Guru kurang memberikan motivasi kepada siswa.  

b. Guru kurang dalam memberikan penjelasan kepada siswa mengenai langkah-

langkah pembuatan mind mapping. 

c. Guru kurang menguasai kelas karena siswa sangat gaduh. 

Dan poin yang sama sekali tidak dilakukan oleh guru pada pertemuan 

pertama Siklus 1 adalah guru tidak melakukan tanya jawab mengenai metode 

mind mapping kepada siswa. Sedangkan poin yang lainnya sudah dilakukan oleh 

guru dengan sangat baik.  

Pada pertemuan 2 Siklus 1 suasana sudah menjadi agak tenang karena 

siswa sudah mengerti bagaimana membuat catatan berbentuk mind mapping. 

Namun ada beberapa kelompok yang tetap gaduh karena tidak mau bekerja 

dengan kelompoknya dan memilih untuk bercanda dengan teman sekelompok 

atau teman dari kelompok lain. Setelah dilakukan refleksi dengan guru pengajar, 

pada pertemuan ini guru sudah mulai paham benar dengan cara pembuatan catatan 

menggunakan metode mind mapping, sehingga poin yang harus dilakukan oleh 

guru sudah dilakukan dengan baik dan tidak ada yang terlewati pada pertemuan 

ini. Sedangkan pada pertemuan 1 dan 2 Siklus ini poin yang sangat banyak 

dilewati oleh siswa adalah: 

a. Siswa aktif ketika persentasi di depan kelas 

b. Siswa aktif dalam proses diskusi kelompok 

c. Siswa menjaga ketenangan kelompok 

d. Siswa dapat bekerjasama dengan anggota kelompok 

 

Jika dilihat dari hasil tes evaluasi Siklus 1 ini ada 24 yang mencapai nilai 

KKM, sedangkan 6 siswa masih belum tuntas hasil tes evaluasinya. Dan setelah 

dilihat dan di perhatikan 24 siswa yang melakukan langkah-langkah pembuatan 

mind mapping ini adalah siswa yang mendapatkan nilai yang mencapai KKM 
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pada Siklus 1. Sedangkan siswa yang tidak mencapai nilai KKM dalah siswa yang 

tidak memperhatikan dan tidak mengerjakan tugas membuat catatan. 

B. Siklus 2 

Pada pertemuan 1, 2 dan 3  Siklus 2 ini suasana sudah menjadi sangat 

tenang karena siswa sudah benar-benar mengerti bagaimana membuat catatan 

berbentuk mind mapping. Siswa yang ramai dan tidak bisa bekerja kelompok 

dengan baik diminta untuk duduk sendiri di pojok kelas dan mengerjakan 

tugasnya, sehingga suasana kelas menjadi sangat tenang. Guru juga sudah paham 

benar dengan cara pembuatan catatan menggunakan metode mind mapping, 

sehingga poin yang harus dilakukan oleh guru tidak ada yang terlewati dan sudah 

dilakukan dengan baik pada Siklus ini. Sedangkan pada Siklus 2 ini poin yang 

banyak dilewati oleh siswa adalah : 

a. Siswa aktif dalam proses diskusi kelompok 

b. Siswa dapat bekerjasama dengan anggota kelompok 

 

Jika dilihat dari hasil tes evaluasi Siklus 2 ini ada 28 yang mencapai nilai 

KKM, sedangkan 2 siswa masih belum tuntas hasil tes evaluasinya. Dan setelah 

dilihat dan di perhatikan 28 siswa yang melakukan langkah-langkah pembuatan 

mind mapping ini adalah siswa yang mendapatkan nilai yang mencapai KKM 

pada Siklus 2. Sedangkan siswa yang tidak mencapai nilai KKM dalah siswa yang 

masih gaduh sehingga diminta untuk mengerjakan sendiri di pojok kelas. 

4.2.1. Deskripsi Kondisi Awal 

Kondisi awal merupakan kondisi sebelum penelitian tindakan kelas 

dilakukan di SD Negeri 1 Ampel. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di 

SD Negeri 1 Ampel dengan subjek observasi yaitu kelas VI, terlihat hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran IPA masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari hasil tes 

tengah semester  dimana dari 30 siswa kelas IV, 13 siswa tidak mencapai KKM 

atau dibawah 70 sehingga harus mengikuti remidi. 
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Tabel 4. 1 

Rekapitulasi Hasil Belajar IPA Sebelum Tindakan 

 

Nilai Jumlah Keterangan 

90   2 Tuntas 

80  - 89 4 Tuntas 

70  - 79 11 Tuntas 

60   - 69 8 Belum tuntas 

50   - 59 6 Belum tuntas 

 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa siswa yang tidak mencapai KKM 

adalah 13 siswa dan siswa yang mencapai KKM adalah 17 siswa. Walaupun 

separuh dari siswa sudah mencapai KKM yang diharapkan, namun masih banyak 

dari jumlah siswa yang tidak mencapai KKM tentu saja juga sangat membebani 

guru kelas. Pada tabel tersebut nilai terendah yang diperoleh adalah 50 dan nilai 

tertinggi adalah 90. 

 Melihat dari KKM yaitu 70, maka persentase keseluruhan siswa yang 

mencapai kriteria ketuntasan minimal maupun belum tuntas, disajikan dalam tabel 

berikut ini.  

 

Tabel 4. 2 

Persentase Ketuntasan Belajar Sebelum Tindakan 

 

Nilai Jumlah 

siswa 

Persentase Keterangan 

< 70 13 43,3% Belum tuntas 

≥ 70 18 56,7% Tuntas 

Jumlah  30 100%  

Nilai tertinggi 90 

Nilai terendah 50 
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Kriteria ketuntasan minimal di SD Negeri 1 Kaligentong Ampel adalah 70. 

Dari tabel tersebut diketahui persentase ketuntasan hasil belajar siswa kelas IV SD 

Negeri 1 Kaligentong Ampel sebelum dilakukan tindakan adalah 56,7% atau 17 

siswa, sedangkan persentase siswa yang belum mencapai ketuntasan hasil belajar 

adalah 43,3% atau 13 sisiwa. 

Sebelum dilakukannya penelitian tindakan kelas, peneliti melakukan 

pengamatan, dan berdasarkan pengamatan tersebut peneliti menilai rendahnya 

hasil belajar siswa dipengaruhi oleh kurangnya alat peraga yang digunakan oleh 

guru, karena guru hanya menggunakan metode ceramah saja, sehingga membuat 

siswa menjadi bosan dan tidak memperhatikan penjelasan guru. Faktor rendahnya 

hasil belajar siswa dipengaruhi juga oleh kompleksnya materi yang disampaikan 

kepada siswa, dan siswa tidak bisa menyederhanakan atau membuat sebuah 

rangkuman dari materi tersebut, sehingga siswa menerima dan menghafalkan 

materi yang diberikan secara mentah. 

Dari data hasil belajar sebelum dilakukannya tindakan, peneliti melakukan 

penelitian tindakan kelas (PTK) yang sesuai dengan rancangan penelitian yang 

sudah diuraikan pada bab 3. Dalam penelitian di SD Negeri 1 Kaligentong Ampel 

penulis akan menggunakan metode pembelajaran Mind Mapping. Penelitian ini 

dilakukan dalam 2 Siklus. Siklus pertama dilakukan dalam 3 kali pertemuan, 2 

kali pertemuan untuk memperdalam materi dengan menggunakan metode mind 

mapping, dan pertemuan ketiga untuk membagikan soal evaluasi kepada siswa. 

Siklus kedua dilakukan dalam 4 kali pertemuan karena materinya yang lebih 

banyak dibandingkan materi pada Siklus pertama. 3 kali pertemuan untuk 

memperdalam materi dan pertemuan keempat untuk membagikan soal evaluasi. 

Berikut adalah langkah-langkah dalam melaksanakan siklous tersebut. 

 

4.2.2. Siklus I 

a. Tahap Perencanaan Tindakan 

Sebelum dilaksanakan tindakan, ada beberapa langkah yang dilakukan 

oleh penulis, antara lain: 
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1. Memeriksa RPP yang telah disusun, sambil mencermati kembali setiap butir 

yang direncakan akan dilaksanakan pada pelaksanaan tindakan. 

2. Menyiapkan semua alat peraga dan sarana lain yang akan digunakan. 

Mengecek kembali kelengkapan dan ketersediaan alat pengumpul data, 

seperti lembar observasi yang akan digunakan. 

 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Setelah menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran, pengajar bersama 

peneliti menyepakati untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang terdiri dari 

tiga kali pertemuan pembelajaran yaitu: 

 

A. Pertemuan I 

1) Kegiatan Awal 

Kegiatan awal yang dilakukan oleh pengajar meliputi beberapa kegiatan seperti 

yang telah didesain dalam rencana pembelajaran yaitu membuka pembelajaran 

dengan memberikan apersepsi. Kegiatan apersepsi yang dilakukan adalah siswa 

dijelaskan mengenai indikator dan kompetensi yang diharapkan. Kemudian siswa 

diberi pertanyaan menganai materi perubahan kenampakan bumi dan langit, yang 

pada pertemuan yang pertama membahas tentang perubahan kenampakan bumi 

akibat pengaruh berputarnya bumi pada porosnya. 

 

2) Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti, yang dilakukan oleh pengajar adalah menjelaskan 

materi pembelajaran yaitu perubahan kenampakan bumi akibat pengaruh 

berputarnya bumi pada porosnya. Pada kegiatan ini peneliti mengambil kata kunci 

perubahan kenampakan bumi dengan menggambar sebuah lingkaran di tengah-

tengah papan tulis, kemudian pada lingkaran tersebut diberikan tulisan perubahan 

kenampakan bumi. Kemudian dari gambar tersebut guru akan membuat cabang-

cabang dengan spidol berwarna sambil menjelaskan kepada siswa hubungan 

antara perubahan kenampakan bumi dengan cabang-cabang yang dibuat. Cabang 

yang pertama adalah matahari, sehingga pada cabang matahari guru memberikan 
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contoh dengan gambar matahari. Cabang yang kedua adalah bulan, sehingga guru 

memberikan contoh dengan gambar bulan pada cabang kedua. Setelah membuat 

cabang tersebut, guru melanjutkan dengan membuat sub-sub cabang dari matahari 

dan bulan. Sub cabang dari matahari adalah bumi terang dan bumi gelap di 

gambar dengan menggunakan lingkaran, bumi yang terang diberikan warna 

kuning, sedangkan bumi yang gelap diberikan warna hitam. Dan sub cabang dari 

bulan adalah pasang surut dan pasang naik, pada pasang surut guru mencontohkan 

dengan gambar garis melengkung ke bawah sedangkan pada gambar pasang naik 

guru mencontohkan dengan gambar garis melengkung ke atas. Karena masih ada 

sub cabang dari pasang naik, maka guru kembali menggambar tanda panah dari 

sub cabang pasang naik, yaitu keuntungan dan kerugian dari pasang naik. 

Kemudian setelah selesai memberikan contoh, siswa kemudian diminta untuk 

berkumpul dengan kelompok masing-masing. Kemudian setiap siswa dalam 

kelompok diminta untuk menggambar contoh yang telah diberikan dibuku mereka 

masing-masing, serta melengkapi dengan keuntungan dan kerugian pasang surut 

dan juga keuntungan dan kerugian bumi ketika terang dan gelap.  

 Karena banyak dari siswa yang belum paham mengenai tugas yang 

diberikan dan mengenai pembuatan metode mind mapping ini, maka guru kembali 

menjelaskan kepada siswa apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana cara 

yang benar dalam pembuatan catatan dengan menggunakan metode mind mapping 

ini. Setelah tugas membuat catatan dengan menggunakan metode mind mapping 

ini selesai, satu orang dari setiap kelompok diminta maju kedepan kelas untuk 

mempresentasikan tugas untuk melengkapi keuntungan dan kerugian pasang 

surut, dan ketika bumi menjadi terang dan gelap bagi manusia. Siswa yang lain 

mendengarkan dan menanggapi serta melengkapi catatan yang dibuat oleh 

kelompok lain jika masih terdapat kekurangan. 

 

3) Kegiatan penutup 

Setelah semua kelompok maju dan mempresentasikan hasil kerja mereka, 

guru bersama dengan siswa mengambil kesimpulan mengenai materi yang telah 
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dipelajari hari ini, dan juga memberikan kesempatan kepada siswa yang belum 

memahami untuk bertanya kepada guru. 

 

B. Pertemuan II 

1) Kegiatan awal 

Pelaksanaan pada pertemuan II guru membuka pelajaran dengan 

memberikan apersepsi, apersepsi pada pertemuan kedua adalah siswa diberikan 

penjelasan mengenai indikator dan kompetensi yang diharapkan. Kemudian siswa 

diingatkan kembali mengenai pelajaran pada pertemuan yang sebelumnya yaitu 

mengenai perubahan kenampkan bumi akibat berputarnya bumi pada porosnya. 

 

2) Kegiatan inti 

Pada pertemuan kedua ini, guru meneruskan materi sebelumnya yaitu 

perubahan kenampakan benda langit. Kata kunci untuk membuat catatan 

berbentuk mind mapping pada pertemuan kali ini adalah perubahan benda langit, 

dengan cara yang sama pada pertemuan sebeluna guru menngambar sebuah awan 

dan pada awan tersebut dituliskan perubahan kenampakan benda langit. 

Kemudian guru membuat tiga cabang yaitu matahari, bulan dan bintang. Setelah 

itu siswa diminta untuk berkumpul dengan kelompoknya. Setiap kelompok 

dibagikan lembar kertas HVS dan spidol. Siswa diminta untuk membaca buku 

paket mereka mengenai materi tersebut untuk memperoleh informasi. Kemudian 

masing-masing kelompok meneruskan catatan yang dibuat oleh guru dipapan tulis 

dengan membuat sub cabang dan menuliskan informasi mengenai matahari, bulan 

dan bintang. Siswa diperbolehkan menggunakan simbol-simbol sesuai dengan 

yang mereka inginkan. Pada pertemuan kedua ini siswa terlihat lebih tenang dan 

tidak banyak bertanya kepada guru karena sudah paham bagaimana cara membuat 

catatan berbentuk mind mapping ini. Setelah tugas membuat catatan dengan 

menggunakan metode mind mapping ini selesai, satu orang dari setiap kelompok 

diminta maju kedepan kelas untuk mempresentasikan informasi apa saja yang 

mereka dapat dari membaca materi tersebut dan juga siswa diminta menunjukkan 

catatan yang mereka buat. Siswa yang lain mendengarkan dan menanggapi serta 
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melengkapi catatan yang dibuat oleh kelompok lain jika masih terdapat 

kekurangan. 

 

3) Kegiatan penutup 

Setelah semua kelompok maju dan mempresentasikan hasil kerja mereka, 

guru bersama dengan siswa mengambil kesimpulan mengenai materi yang telah 

dipelajari hari ini, dan juga memberikan kesempatan kepada siswa yang belum 

memahami untuk bertanya kepada guru. 

 

C. Pertemuan III 

Pertemuan ketiga ini merupakan akhir dari pelaksanaan Siklus 1. Kegiatan 

pada pertemuan ketiga ini adalah untuk melaksanakan evaluasi dari pembelajaran 

yang sudah dilaksanakan pada pertemuan pertama dan kedua. Evaluasi yang 

diberikan berupa tes tertulis dengan bentuk soal pilihan ganda sebanyak 10 soal 

dan  isian pendek sebanyak 10 soal. Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan 

pada pertemuan ini adalah guru menyampaikan kepada siswa peraturan apa saja 

yang harus mereka patuhi ketika tes berlangsung. Setelah semua siswa selesai 

mengerjakan, siswa diminta untuk menukarkan jawaban kepada teman 

dibelakangnya. Setelah itu guru dan siswa mencocokkan tes yang telah diberikan. 

Kemudian oleh guru hasil tes tersebut langsung dimasukkan kedalam buku nilai 

sebagai nilai harian. 

 

c. Observasi 

Dalam penelitian ini pengamatan dilaksanakan dengan menggunakan 

lembar observasi atau pengamatan yang mengacu pada kegiatan guru dan siswa 

pada saat melakukan kegiatan belajar mengajar. Hasil observasi digunakan 

sebagai bahan refleksi dan untuk merencanakan rencana tindakan pada pertemuan 

berikutnya agar penerapan metode mind mapping dapat optimal. Hasil observasi 

Siklus 1 dan 2 dapat dilihat pada halaman lampiran. 
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1. Paparan Hasil Belajar Belajar Siklus 1 

Hasil belajar IPA pada Siklus 1 yang diperoleh selama proses 

pembelajaran menggunakan metode mind mapping kelas IV SD Negeri 1 

Kaligentong Ampel adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4. 3 

Rekapitulasi Ketuntasan Hasil Belajar Siklus I 

 

Nilai Tindakan Siklus 1 Keterangan 

Jumlah siswa Persentase % 

55 2 6,7 % Belum tuntas 

60 – 69 4 13,3 % Belum tuntas 

70 – 79   6 20 % Tuntas 

80 – 89   2 6,7 % Tuntas 

90 – 99  10 33,3 % Tuntas 

100 6 20 % Tuntas 

Jumlah  30 100%  

Nilai tertinggi 100  

Nilai terendah 55  

 

Berdasarkan tabel di atas, sangat jelas terlihat perbandingan hasil belajar 

siswa pada kondisi sebelum tindakan dan setelah diberikan tindakan pada Siklus 

1. Sebelum tindakan siswa yang mencapai nilai KKM yaitu 70 yaitu 17 siswa atau 

56,7 % sedangkan siswa yang belum mencapai nilai KKM yaitu 13 siswa atau 

43,3%. Berbeda dengan setelah diberikan tindakan pada Siklus 1 nilai siswa 

sangat meningkat, dari 13 siswa yang awalnya tidak mencapai KKM setelah 

diberikan tindakan hanya 6 siswa yang tidak mencapai KKM. Nilai tertinggi siswa 

setelah diberikan tindakan adalah 100 dan jumlah siswa yang mencapai nilai 100 

ada 6 orang sedangkan sebelum diberikan tindakan nilai siswa yang tertinggi 

hanya 90 saja dan yang mencapai nilai tersebut hanya ada 2 orang saja. 
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Berikut adalah prosentase ketuntasan belajar siswa di SD Negeri 1 

Kaligentong  Ampel pada Siklus 1. 

 

Tabel 4. 4 

Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siklus I 

 

Nilai Tindakan Siklus 1 Keterangan 

Jumlah siswa Persentase % 

< 70 6 20 % Belum tuntas 

≥ 70 24 80 % Tuntas 

Jumlah 30 100 %  

Nilai tertinggi 100  

Nilai terendah 55  

 

Persentase ketuntasan hasil belajar siswa SD Negeri 1 Kaligentong Ampel 

mengalami kenaikan yang cukup tajam, yang pada awalnya hanya 56,7% saja 

siswa yang dapat mencapai nilai sesuai dengan KKM, setelah dilakukan tindakan 

jumlah siswa yang dapat mencapai nilai KKM mencapai 80% sehingga 

mengalami kenaikan 23,3%.  

 

2. Perbandingan hasil belajar sebelum tindakan dan Siklus 1 

Berdasarkan pengamatan, setelah dilakukan penelitian tindakan kelas 

Siklus 1, terjadi peningkatan hasil belajar siswa di SD Negeri 1 Kaligentong 

Ampel. Hal ini disebabkan karena siswa mulai merasa tertarik dengan metode 

baru yang diajarkan yaitu mind mapping. Hal ini ditunjukkan dengan 

semangatnya siswa ketika membuat catatan berbentuk mind mapping ini. Mereka 

berdiskusi dengan teman sekelompok simbol dan warna apa yanga akan mereka 

gunakan dalam pembuatan catatan ini. Siswa juga mampu menyederhanakan 

materi yang kompleks sehingga menjadi mudah untuk dipelajari dan diingat. 

Berikut disajikan tabel perbandingan nilai siswa sebelum dan sesudah dilakukan 

tindakan pada Siklus 1. 
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Tabel 4. 5 

Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar  

Kondisi Awal Dengan Siklus 1 

 

Nilai Kondisi awal Siklus 1 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Tuntas 17 56,7 % 24 80 % 

Belum Tuntas 13 43,3 % 6 20 % 

Jumlah  30 100 % 30 100 % 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan antara kondisi awal dan 

setelah diberikan tindakan pada Siklus 1. Hasil peningkatan cukup baik, yang 

mulanya hanya 57,7% siswa yang mampu mencapai KKM, setelah diberikan 

tindakan Siklus 1 siswa yang mampu mencapai KKM sebanyak 80%. Dapat 

dilihat pada tabel tersebut peningkatan jumlah siswa yang mencapai KKM 

mencapai 23,3%. Sehingga pada Siklus 1 ini kriteria keberhasilan peneliti untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa sudah terpenuhi. 

 

2. Paparan Hasil Observasi Siklus 1 

Hasil observasi pada Siklus 1 yang diperoleh dengan cara pengamatan 

selama proses pembelajaran IPA di kelas IV SD Negeri 1 Kaligentong Ampel 

akan dipaparkan pada tabel dibawah ini, dengan prilaku siswa sebagai berikut:  

1. Siswa menggunakan simbol dalam pembuatan peta pikiran. 

2. Siswa menggunakan warna spidol untuk menghubungkan topik utama ke sub-

sub topik. 

3. Siswa aktif dalam proses diskusi kelompok. 

4. Siswa aktif ketika persentasi di depan kelas. 

5. Siswa menjaga ketenangan kelompok. 

6. Siswa menyelesaikan tugas kelompok. 

7. Siswa dapat bekerjasama dengan anggota kelompok 
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Tabel 4. 6 

Hasil observasi pertemuan 1 dan 2 Siklus 1 

 

Perilaku 

Siswa 

Jumlah Siswa Persentase Kriteria 

Pert 1 Pert 2 Pert 1 Pert 2 Pert 1 Pert 2 

1 20 24 66.6% 80% Tidak baik Baik 

2 24 24 80% 80% Baik  Baik  

3 20 20 66,6% 66,6% Tidak baik Tidak baik 

4 5 5 16,6% 166% Tidak baik Tidak baik 

5 16 24 53,3% 80% Tidak baik Baik  

6 18 19 60% 63,3% Tidak baik Tidak baik 

7 21 21 70% 70% Tidak baik Tidak baik 

 

 Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat perilaku siswa yang dilakukan dan 

mendapatkan kriteria baik adalah perilaku siswa dengan jumlah persentase 

minimal 80%. Maka pada Siklus 1 ini di dapatkan perilaku siswa yang 

mendapatkan kriteria baik pada setiap pertemuannya adalah perilaku siswa nomor 

1 dan 2. Yaitu siswa menggunakan simbol dalam pembuatan peta pikiran dan 

siswa menggunakan warna spidol untuk menggabungkan topik utama ke sub-sub 

topik. 

Jika dilihat pada hasil belajar Siklus 1, siswa yang tuntas hasil belajarnya 

berjumlah 24 orang atau 80%, dan pada tabel observasi siswa yang melakukan 

perilaku dengan kriteria baik juga berjumlah 24 orang atau 80%, dan jika ditinjau 

lebih jauh ternyata 24 orang siswa yang tuntas hasil belajarnya adalah siswa yang 

melakukan 2 perilaku tersebut di atas. Dengan demikian dapat disimpulkan pada 

Siklus 1, tahap kegiatan pembuatan mind mapping yang berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa adalah siswa menggunakan simbol dalam pembuatan peta 

pikiran, dan siswa menggunakan warna spidol untuk menggabungkan topik utama 

ke sub-sub topik  
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d.   Refleksi 

1. Hasil belajar 

Pembelajaran IPA untuk kelas IV  dengan materi perubahan kenampakan 

bumi dan benda langit pada siklus ini sudah berhasil sesuai dengan kriteria 

keberhasilan yang ditentukan, karena ketuntasan keberhasilan pada siklus ini 

mencapai 80%. Ini berarti 24 dari 30 siswa sudah mencapai ketuntasan hasil 

belajar. Walaupun pada Siklus 1 ini sudah bisa dikatakan berhasil, namun masih 

ada banyak kekurangan yang harus diperbaiki agar hasil dapat maksimal.  

Berdasarkan hasil belajar yang telah dicapai siswa peneliti mencoba 

membuat kesimpulan mengenai tindakan yang sudah dilakukan. Peneliti 

menyimpulkan bahwa pemahaman materi siswa sudah baik sehingga mampu 

memperoleh keberhasilan pada hasil evaluasi Siklus 1. Berdasarkan hasil evaluasi 

tersebut, peneliti memutuskan untuk mengadakan Siklus 2 untuk lebih 

meyakinkan peneliti bahwa metode mind mapping benar-benar dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

2. Hasil observasi 

Hasil observasi yang dilakukan pada Siklus 1 ini menunjukkan bahwa 

perilaku yang dilakukan siswa dengan kriteria baik adalah perilaku nomor 1dan 2 

dengan jumlah persentase minimal 80% atau 24 siswa sedangkan perilaku yang 

belum mencapai 80% dilakukan oleh siswa menunjukkan kriteria tidak baik. 

Setelah diamati ternyata 24 orang siswa yang melakukan tahap pembuatan mind 

mapping adalah siswa yang mendapatkan nilai tuntas atau mencapai kriteria 

ketuntasan minimal pada Siklus 1, sehingga melalui hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa tahap kegiatan yang meningkatkan hasil belajar siswa adalah 

perilaku nomor 1dan 2 yaitu siswa menggunakan simbol dalam pembuatan peta 

pikiran dan siswa menggunakan warna spidol untuk menggabungkan topik utama 

ke sub-sub topik. 
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4.2.3. Siklus II 

Berdasarkan hasil diskusi peneliti dengan guru, kekurangan pada Siklus 1 

yang harus diperbaiki di Siklus 2  adalah: 

a. Kurangnya guru menguasai kelas, sehingga siswa masih sangat gaduh karena 

siswa kebingungan mengenai bagaimana cara membuat catatan berbentuk 

mind mapping. 

b. Banyak siswa yang tidak mau bekerja kelompok dan memilih untuk bercanda 

dengan teman kelompoknya atau kelompok lain. 

c. Guru belum paham benar bagaimana cara membuat catatan dengan 

menggunakan metode mind mapping. 

Karena hal tersebut peneliti dan guru memutuskan untuk memperbaiki 

kekurangan yang ada pada Siklus 1, sehingga, pada Siklus 2 ini akan dilakukan 

perbaikan sebagai berikut: 

a. Guru menjelaskan kepada siswa sampai siswa mengerti bagaimana membuat 

catatan berbentuk mind mapping. Guru menjawab dan menfasilitasi siswa 

yang membutuhkan bantuan. 

b. Guru bersikap lebih tegas kepada siswa yang tidak mau bekerja kelompok 

dan menyelesaikan tugasnya. 

c. Guru dibantu peneliti untuk benar-benar memahami penggunaan metode 

mind mapping. 

 

a. Tahap Perencanaan 

Kembali pada Siklus 2 ini sebelum dilaksanakan tindakan, ada beberapa 

langkah yang dilakukan oleh penulis, antara lain: 

1. Memeriksa RPP yang telah disusun, sambil mencermati kembali setiap butir 

yang direncakan akan dilaksanakan pada pelaksanaan tindakan. 

2. Menyiapkan semua alat peraga dan sarana lain yang akan digunakan. 

Mengecek kembali kelengkapan dan ketersediaan alat pengumpul data, 

seperti lembar observasi yang akan digunakan. 
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b. Pelaksanaan 

 Setelah menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran, pengajar 

bersama peneliti menyepakati untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang 

terdiri dari empat kali pertemuan pembelajaran yaitu: 

 

A. Pertemuan I 

1) Kegiatan awal 

Kegiatan awal yang dilakukan oleh pengajar pada Siklus 2 ini secara garis 

besar sama dengan kegiatan yang dilakukan pada Siklus 1, hanya saja denggan 

KD atau materi yang berbeda. Kegiatan pada siklus ini meliputi beberapa kegiatan 

seperti yang telah didesain dalam rencana pembelajaran yaitu membuka 

pembelajaran dengan memberikan apersepsi. Kegiatan apersepsi yang dilakukan 

adalah siswa dijelaskan mengenai indikator dan kompetensi yang diharapkan. 

Kemudian siswa diberi pertanyaan mengenai materi macam-macam cuaca yang 

terjadi di Indonesia. Dan pada pertemuan yang pertama ini membahas tentang 

perubahan kenampakan bumi akibat adanya angin. 

 

2) Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti, yang dilakukan oleh pengajar adalah menjelaskan 

materi pembelajaran yaitu perubahan lingkungan akibat angin. Pada kegiatan ini 

peneliti dan guru mengambil kata kunci perubahan lingkungan akibat angin dan 

menggunakan gambar awan yang menghembuskan angin. Karena siswa sudah 

memahami bagaimana cara pembuatan mind mapping maka guru hanya 

memberikan contoh kata kuncinya saja. Kemudian siswa diminta untuk mencari 

sendiri informasi tentang angin serta keuntungan dan kerugiannya dibuku paket, 

setelah itu siswa bersama kelompoknya membuat catatan berbentuk mind 

mapping dengan menggunakan simboldan warna yang mereka inginkan.  

Setelah tugas membuat catatan dengan menggunakan metode mind 

mapping ini selesai, satu orang dari setiap kelompok diminta maju kedepan kelas 

untuk mempresentasikan tugas untuk melengkapi keuntungan dan kerugian dari 

adanya angin, serta macam angin yaitu angindarat dan laut. Siswa yang lain 
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mendengarkan dan menanggapi serta melengkapi catatan yang dibuat oleh 

kelompok lain jika masih terdapat kekurangan. 

 

3) Kegiatan penutup 

Setelah semua kelompok maju dan mempresentasikan hasil kerja mereka, 

guru bersama dengan siswa mengambil kesimpulan mengenai materi yang telah 

dipelajari hari ini, dan juga memberikan kesempatan kepada siswa yang belum 

memahami untuk bertanya kepada guru. 

 

B. Pertemuan II 

1) Kegiatan awal 

Pelaksanaan pada pertemuan 2 guru membuka pelajaran dengan 

memberikan apersepsi, apersepsi pada pertemuan kedua adalah siswa diberikan 

penjelasan mengenai indikator dan kompetensi yang diharapkan. Kemudian siswa 

diingatkan kembali mengenai pelajaran pada pertemuan yang sebelumnya yaitu 

mengenai perubahan lingkungan akibat angin. 

 

2) Kegiatan inti 

Pada pertemuan kedua ini, guru meneruskan materi sebelumnya yaitu 

perubahan lingkungan, namun pada pertemuan ini perubahan lingkungan akibat 

hujan. Kata kunci untuk membuat catatan berbentuk mind mapping pada 

pertemuan kali ini adalah hujan, dengan cara yang sama pada pertemuan 

sebelumnya guru menngambar sebuah awan dan pada awan tersebut ada air yang 

berjatuhan yang menandakan sedang turun hujan. Karena siswa sudah memahami 

bagaimana cara pembuatan mind mapping maka guru hanya memberikan contoh 

kata kuncinya saja. Kemudian siswa diminta untuk mencari sendiri informasi 

tentang hujan serta keuntungan dan kerugiannya dibuku paket, setelah itu siswa 

bersama kelompoknya membuat catatan berbentuk mind mapping dengan 

menggunakan simbol dan warna yang mereka inginkan.  

Setelah tugas membuat catatan dengan menggunakan metode mind 

mapping ini selesai, satu orang dari setiap kelompok diminta maju kedepan kelas 
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untuk mempresentasikan tugas untuk melengkapi keuntungan dan kerugian dari 

adanya hujan. Siswa yang lain mendengarkan dan menanggapi serta melengkapi 

catatan yang dibuat oleh kelompok lain jika masih terdapat kekurangan. 

 

3) Kegiatan penutup 

Setelah semua kelompok maju dan mempresentasikan hasil kerja mereka, 

guru bersama dengan siswa mengambil kesimpulan mengenai materi yang telah 

dipelajari hari ini, dan juga memberikan kesempatan kepada siswa yang belum 

memahami untuk bertanya kepada guru. 

 

C. Pertemuan III 

1) Kegiatan awal 

Pelaksanaan pada pertemuan 3 guru membuka pelajaran dengan 

memberikan apersepsi, apersepsi pada pertemuan kedua adalah siswa diberikan 

penjelasan mengenai indikator dan kompetensi yang diharapkan. Kemudian siswa 

diingatkan kembali mengenai pelajaran pada pertemuan yang sebelumnya yaitu 

mengenai perubahan lingkungan akibat angin. 

 

2) Kegiatan inti 

Pada pertemuan ketiga ini, guru meneruskan materi sebelumnya yaitu 

perubahan lingkungan, namun pada pertemuan ini perubahan lingkungan akibat 

adanya matahari dan gelombang air laut. Catatan mind mapping yang dibuat pada 

pertemuan ini ada 2 macam, yang pertama adalah perubahan lingkungan akibat 

matahari dan yang kedua adalah akibat gelombang air laut. Kata kunci untuk 

membuat catatan berbentuk mind mapping yang pertama adalah matahari 

sedangkan yang kedua adalah gelombang air laut. Karena siswa sudah memahami 

bagaimana cara pembuatan mind mapping maka guru hanya memberikan contoh 

kata kuncinya saja. Kemudian siswa diminta untuk mencari sendiri informasi 

tentang matahari dan gelombang air laut serta keuntungan dan kerugiannya 

dibuku paket, setelah itu siswa bersama kelompoknya membuat catatan berbentuk 

mind mapping dengan menggunakan simbol dan warna yang mereka inginkan.  
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Setelah tugas membuat catatan dengan menggunakan metode mind 

mapping ini selesai, satu orang dari setiap kelompok diminta maju kedepan kelas 

untuk mempresentasikan tugas untuk melengkapi keuntungan dan kerugian dari 

adanya matahari dan gelombang air laut. Siswa yang lain mendengarkan dan 

menanggapi serta melengkapi catatan yang dibuat oleh kelompok lain jika masih 

terdapat kekurangan. 

 

3) Kegiatan penutup 

Setelah semua kelompok maju dan mempresentasikan hasil kerja mereka, 

guru bersama dengan siswa mengambil kesimpulan mengenai materi yang telah 

dipelajari hari ini, dan juga memberikan kesempatan kepada siswa yang belum 

memahami untuk bertanya kepada guru. 

 

D. Pertemuan IV 

Pertemuan keempat ini merupakan akhir dari pelaksanaan Siklus 2. 

Kegiatan pada pertemuan keempat ini adalah untuk melaksanakan evaluasi dari 

pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada pertemuan pertama dan kedua. 

Evaluasi yang diberikan berupa tes tertulis dengan bentuk soal pilihan ganda 

sebanyak 10 soal dan  isian pendek sebanyak 10 soal. Langkah-langkah kegiatan 

yang dilakukan pada pertemuan ini adalah guru menyampaikan kepada siswa 

peraturan apa saja yang harus mereka patuhi ketika tes berlangsung. Setelah 

semua siswa selesai mengerjakan, siswa diminta untuk menukarkan jawaban 

kepada teman dibelakangnya. Setelah itu guru dan siswa mencocokkan tes yang 

telah diberikan. Kemudian oleh guru hasil tes tersebut langsung dimasukkan 

kedalam buku nilai sebagai nilai harian. 

c. Observasi 

Dalam penelitian ini pengamatan dilaksanakan dengan menggunakan 

lembar observasi atau pengamatan yang mengacu pada kegiatan guru dan siswa 

pada saat melakukan kegiatan belajar mengajar. Setelah dilaksanakan 

pembelajaran pada Siklus 1 dan 2 didapatkan kinerja guru dan kegiatan siswa 

yang dapat dilihat pada halaman lampiran. 
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1. Paparan Hasil Belajar Siklus 2 

Hasil observasi hasil belajar pada Siklus 2 yang diperoleh selama proses 

pembelajaran IPA dengan menggunakan metode mind mapping kelas IV SD 

Negeri 1 Kaligentong Ampel adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 4. 7 

Rekapitulasi Ketuntasan Hasil Belajar Siklus 2 

 

Nilai Tindakan Siklus 2 Keterangan 

Jumlah siswa Persentase % 

60 – 69  2 6,7 % Belum tuntas 

70 – 79  3 10 % Tuntas 

80 – 89   12 40 % Tuntas 

90 – 99   12 40 % Tuntas 

100 1 3,3 % Tuntas 

Jumlah 30 100 %  

Nilai tertinggi 100  

Nilai terendah 66  

 

Dapat dilihat pada tabel di atas, diketahui bahwa terjadi peningkatan 

ketuntasan hasil belajar siswa pada Siklus 2 dibandingkan dengan hasil belajar 

pada Siklus 1. Jika pada Siklus 1 jumlah siswa yang nilainya mencapai KKM  

mencapai 24 siswa, di Siklus 2 ini jumlah siswa yang mencapai nilai KKM ada 28 

siswa. Walaupun belum semua siswa tuntas hasil belajarnya, namun dapat dilihat 

peningkatan nilai dari nilai terendah pada 1 yaitu 50, di Siklus 2 nilai terendah 

menjadi 66 . Berikut adalah prosentase ketuntasan belajar siswa di SD Negeri 1 

Kaligentong  Ampel pada Siklus 2. 
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Tabel 4. 8 

Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siklus 2 

 

Nilai Tindakan Siklus 1 Keterangan 

Jumlah siswa Persentase % 

< 70 2 6,7 % Belum tuntas 

≥ 70 28 93,3 % Tuntas 

Jumlah 30 100 %  

Nilai tertinggi 100  

Nilai terendah 55  

 

Dari tabel tersebut dapat dilihat ketuntasan hasil belajar siswa SD Negeri 1 

Kaligentong Ampel. Sebelum dilakukan tindakan ada 13 siswa yang belum 

mencapai KKM yaitu 70. Kemudian setelah dilakukan Siklus 1 terjadi penurunan 

siswa yang tidak mencapai KKM hanya ada 6 orang siswa yang tidak mencapai 

KKM setelah dilakukannya Siklus 1, sehingga keberhasilan pada Siklus 1 

mencapai 80%. Kemudian jumlah siswa yang nilainya tidak mencapai KKM 

semakin menurun dengan dilakukannya Siklus 2, yaitu hanya ada 2 orang siswa 

yang nilainya tidak mencapai KKM pada Siklus 2, sehingga keberhasilan 

mencapai 93,3% pada Siklus 2. Dengan hasil yang dicapai ini membuktikan 

bahwa penelitian yang telah dilakukan telah berhasil, karena telah melebihi batas 

ketuntasan yang diperhitungkan oleh peneliti yaitu 80% sedangkan hasil yang 

akhir didapat dalam penelitian ini adalah adalah 93,3%. 

 Berdasarkan pengamatan setelah diadakanya penelitian tindakan Siklus 2, 

terjadi kenaikan hasil belajar siswa. Terjadinya kenaikan hasil belajar siswa 

tersebut karena siswa merasa tidak bosan dalam belajar menggunakan metode 

mind mapping ini. Siswa juga dengan mudah mengingat kembali materi yang di 

pelajari menggunakan metode mind mapping karena mind mapping menekankan 

pada penyederhanaan materi yang kompleks, sehingga dengan mudah dan 

menyenangkan siswa dapat belajar dengan menggunakan metode mind mapping. 
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2. Perbandingan Hasil Belajar Siklus I dengan Siklus II 

Untuk mengetahui terjadinya peningkatan hasil belajar setelah dilakukan 

tindakan dari Siklus 1 ke Siklus 2, berikut disajikan perbandingan nilai yang 

diperoleh siswa pada siklus 1 dan siklus 2. 

 

Tabel 4. 9 

Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar  

Siklus 1 dengan Siklus 2 

 

Nilai Siklus 1 Siklus 2 

Siswa Persentase  Siswa Persentase 

Tuntas 24 80 % 28 93,3 % 

Belum tuntas 6 20 % 2 6,7 % 

Jumlah 30 100 % 30 100 % 

 

Berikut disajikan dalam bentuk tabel perbandingan persentase hasil belajar 

setelah tindakan pada Siklus 1 dan tindakan pada Siklus 2. 

 

Tabel 4. 10 

Prosentase Ketuntasan Belajar Siklus 1 dan Siklus 2. 

Siklus Tuntas Belum tuntas 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Siklus 1 24 80 % 6 20 % 

Siklus 2 28 93,3 % 2 6,7 % 

 

 Dari kedua tabel tersebut dapat terlihat peningkatan hasil belajar siswa 

pada saat dilakukan Siklus 1 kemudian dilanjutkan pada Siklus 2. Pada Siklus 1 

masih ada 6 orang siswa yang nilainya tidak mencapai KKM, setelah dilakukan 

Siklus 2 siswa yang nilainya tidak mencapai KKM menurun menjadi 2 orang. 

Pada Siklus 1 persentase keberhasilan metode mind mapping mencapai 80 %, dan 

setelah dilakukan Siklus 2 keberhasilan metode mind mapping mencapai 93,3%. 
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Meskipun belum mencapai keberhasilan 100%, namun metode ini sudah 

dikatakan sangat berhasil karena peneliti menargetkan metode mind mapping 

berhasil jika siswa yang mencapai nilai KKM minimal 80% dari jumlah seluruh 

siswa. 

Di bawah ini akan disajikan dalam tabel, perbandingan keseluruhan 

ketuntasan hasil belajar mulai dari kondisi awal, Siklus 1, sampai Siklus 2. 

 

Tabel 4. 11 

Perbandingan Ketuntasan Hasil Belajar Kondisi Awal,  

Siklus 1 dan Siklus 2 

Pembelajaran Tuntas Belum tuntas 

Siswa Persentase Siswa Persentase 

Kondisi awal 17 56,7 % 13 43,3 % 

Siklus 1 24 80 % 6 20 % 

Siklus 2 28 93,3 % 2 6,3 % 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terjadi peningkatan ketuntasan 

hasil belajar dari kondisi awal ke Siklus 1 maupun dari Siklus 1 ke Siklus 2. 

Terlihat jelas bahwa pada kondisi awal terdapat 13 siswa yang tidak mencapai 

nilai KKM, setelah diberikan Siklus 1 siswa yang tidak mencapai KKM hanya 

berjumlah 6 orang saja sedangkan setelah kembali diberikan metode yang sama 

pada Siklus 2 siswa yang tidak mencapai KKM kembali berkurang menjadi 2 

orang siswa. Dari hasil yang di dapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metode 

mind mapping berhasil meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

kelas IV SD Negeri 1 Kaligentong Ampel semester 2 tahun ajaran 2012 / 2013. 

 

3. Paparan Hasil Observasi Siklus 2 

Hasil observasi pada Siklus 2 yang diperoleh dengan cara pengamatan 

selama proses pembelajaran IPA di kelas IV SD Negeri 1 Kaligentong Ampel 

akan dipaparkan pada tabel dibawah ini, dengan prilaku siswa sebagai berikut:  
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1. Siswa menggunakan simbol dalam pembuatan peta pikiran. 

2. Siswa menggunakan warna spidol untuk menghubungkan topik utama ke sub-

sub topik. 

3. Siswa aktif dalam proses diskusi kelompok. 

4. Siswa aktif ketika persentasi di depan kelas. 

5. Siswa menjaga ketenangan kelompok. 

6. Siswa menyelesaikan tugas kelompok. 

7. Siswa dapat bekerjasama dengan anggota kelompok 

 

Tabel 4. 9 

Hasil observasi pertemuan 1, 2 dan 3 Siklus 2 

 

Perila

ku 

Siswa 

Jumlah Siswa Persentase Kriteria 

Pert 

1 

Pert 

2 

Pert 

3 

Pert 1 Pert 2 Pert 3 Pert 1 Pert 2 Pert 3 

1 28 28 28 93,3% 93,3% 93,3% Baik Baik Baik 

2 28 28 28 93,3% 93,3% 93,3% Baik  Baik  Baik 

3 20 21 23 66,6% 70% 76,6% Tidak baik Tidak baik Tidak baik 

4 10 11 11 13,3% 36,6% 36,6% Tidak baik Tidak baik Tidak baik 

5 28 28 28 93,3% 93,3% 93,3% Baik Baik  Baik  

6 23 23 24 76,6% 76,6% 80% Tidak baik Tidak baik Baik  

7 21 23 24 70% 76,6% 80% Tidak baik Tidak baik Baik  

 

 Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat perilaku siswa yang dilakukan dan 

mendapatkan kriteria baik adalah perilaku siswa dengan jumlah persentase 

minimal 80%. Maka pada Siklus 2 ini di dapatkan perilaku siswa yang 

mendapatkan kriteria baik pada setiap pertemuannya adalah perilaku siswa nomor 

1, 2,dan 5. Yaitu siswa menggunakan simbol dalam pembuatan peta pikiran, siswa 

menggunakan warna spidol untuk menggabungkan topik utama ke sub-sub topik 

dan siswa menjaga ketenangan kelompok. 
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Jika dilihat pada hasil belajar Siklus 2, siswa yang tuntas hasil belajarnya 

berjumlah 28 orang atau 93,3%, dan pada tabel observasi siswa yang melakukan 

perilaku dengan kriteria baik juga berjumlah 28 orang atau 93,3%, dan jika 

ditinjau lebih jauh ternyata 28 orang siswa yang tuntas hasil belajarnya adalah 

siswa yang melakukan 3 perilaku tersebut di atas. Dengan demikian dapat 

disimpulkan pada Siklus 2, tahap kegiatan pembuatan mind mapping yang 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa adalah siswa menggunakan simbol 

dalam pembuatan peta pikiran, siswa menggunakan warna spidol untuk 

menggabungkan topik utama ke sub-sub topik dan siswa menjaga ketenangan 

kelompok. 

 

d.  Refleksi 

1. Hasil belajar  

Pembelajaran IPA untuk kelas IV  dengan materi perubahan lingkungan  

pada siklus ini sudah berhasil melebihi kriteria keberhasilan yang ditentukan, 

karena ketuntasan keberhasilan pada siklus ini mencapai 93,3%. Ini berarti 28 dari 

30 siswa sudah mencapai ketuntasan hasil belajar. Berdasarkan hasil belajar yang 

telah dicapai siswa, peneliti mencoba membuat kesimpulan mengenai tindakan 

yang sudah dilakukan. Peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman materi siswa 

sudah baik sehingga mampu memperoleh keberhasilan pada hasil evaluasi Siklus 

2. Berdasarkan hasil evaluasi Siklus 1 dan 2 tersebut, peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa metode mind mapping benar-benar dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

 

2. Hasil observasi 

Hasil observasi yang dilakukan pada Siklus 2 ini menunjukkan bahwa 

perilaku yang dilakukan siswa dengan kriteria baik adalah perilaku nomor 1, 2 

dan 5 dengan jumlah persentase 93,3% atau 28 siswa sedangkan perilaku yang 

belum mencapai 80% dilakukan oleh siswa menunjukkan kriteria tidak baik. 

Setelah diamati ternyata 28 orang siswa yang melakukan tahap pembuatan mind 
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mapping adalah siswa yang mendapatkan nilai tuntas atau mencapai kriteria 

ketuntasan minimal pada Siklus 2, sehingga melalui hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa tahap kegiatan yang meningkatkan hasil belajar siswa adalah 

perilaku nomor 1,2 dan 5 yaitu siswa menggunakan simbol dalam pembuatan peta 

pikiran dan siswa menggunakan warna spidol untuk menggabungkan topik utama 

ke sub-sub topik dan siswa menjaga ketenangan kelompok. 

 

1.3 Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 Kaligentong Ampel pada kelas IV, 

jumlah siswa di SD tersebut yaitu 30 siswa. Kondisi awal di SD tersebut 

menunjukkan siswa yang dapat mencapai nilai KKM hanya 17 orang siswa. Hasil 

penelitian dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas (PTK) yang sudah dilakukan 

adalah: 

1. Mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Terbukti dengan 

adanya peningkatan yang sangat tinggi setelah dilakukannya Siklus 1, dan 

hasil belajar siswa kembali meningkat setelah dilakukannya Siklus 2. pada 

Siklus 1 terjadi peningkatan hasil belajar sebesar 23,3 % sedangkan dari 

Siklus 1 ke Siklus 2 terjadi peningkatan sebanyak 13,3 %. Hal ini 

menunjukkan bahwa metode mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa.  

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Dimyati dan Mujiono 

(2002) bahwa hasil belajar di pengaruhi dari sisi guru, bagaimana guru 

menyampaikan pembelajaran dengan baik sehingga siswa mampu menerima 

dengan baik pula. Peningkatan hasil belajar tersebut menunjukkan bahwa guru 

mampu menyampaikan materi melalui metode mind mapping dengan baik 

sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa. Metode pembelajaran juga sangat 

berpengaruh untuk meningkatkan hasil belajar siswa, hal ini sejalan dengan teori 

yang dikemukakan oleh Sudjana (2005). 

2. Penerapan metode mind mapping terbukti dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Adapun langkah-langkah pembelajaran mind mapping yang terbukti 

meningkatkan hasil belajar siswa diantaranya: 
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a. Siswa menggunakan simbol dalam pembuatan peta pikiran 

b. Siswa menggunakan warna spidol untuk menghubungkan topik utama ke 

sub-sub topik yang ada. 

c. Siswa menjaga ketenangan kelompok. 

Siswa melakukan langkah-langkah mind mapping seperti diatas dapat 

memperoleh nilai yang baik, bahkan meningkat dari hasil sebelumnya. Sedangkan 

siswa yang tidak melakukan langkah-langkah pembelajaran mind mapping 

tersebut hasil belajarnya jauh dibawah siswa yang melakukan metode 

pembelajaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 

mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Tony Buzan 

(2008) yang mengemukakan bahwa mind mapping adalah catatan yang mudah 

diingat dengan warna dan simbol yang menarik yang dibuat sendiri oleh siswa, 

catatan ini juga mudah dipelajari dan diingat kembali karna bentuknya yang 

ringkas dan jelas serta menekankan inti dari catatan. 

Berdasarkan hasil observasi siswa diatas, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa kerjasama dalam kelompok ketika membuat catatan berbentuk mind 

mapping tidak berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Karena 

banyak dari siswa yang tidak bekerja dalam kelompoknya dan mengerjakan 

catatan secara individual. Walaupun banyak dari siswa yang mgerjakan catatan 

secara individual namun mereka tetap menyelesaikan tugas membuat catatan 

dengan baik. Dari hal tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa bekerjasama 

dalam kelompok ketika membuat catatan berbentuk mind mapping tidak 

berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa. 

 


