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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1  Deskripsi Kondisi Pra Siklus 

 Kondisi pra siklus menunjukkan bahwa kreativitas peserta didik kelas IV 

SD Negeri Tegalrejo 01 masih rendah. Pernyataan ini berdasarkan dari hasil 

observasi yang mata pelajaran IPS diperoleh data tentang kreativitas yang rendah. 

Observasi memperoleh data yang menunjukkan bahwa dari 29 siswa di kelas 4 

tersebut, kriteria kurang baik masih terdapat 4 siswa atau 14%, kriteria cukup 12 

siswa atau 41%, kriteria baik 13 siswa atau 45%. Hasil observasi menyatakan 

bahwa kreativitas peserta didik masih rendah disebabkan oleh antusias dan 

kreativitas peserta didik yang rendah. Seharusnya kegiatan pembelajaran tematik 

menuntut peserta didik menjadi kreatif dan media pembelajaran yang kurang 

lengkap akan mempengaruhi tingkat antusias peserta didik dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Guru juga masih ragu dalam menerapkan model atau 

metode pembelajaran yang jarang beliau terapkan pada kegiatan pembelajaran. 

4.1.2 Deskripsi Hasil Siklus I 

Tahapan siklus 1  

Pelaksanaan siklus 1 ini dilaksnakan dalam 2 kali pertemuaan dengan tema 

3 yaitu Peduli Terhadap Makhluk Hidup 

Pertemuan 1 

a. Perencanaan tindakan  

Pada tahap ini peneliti melakukan persiapan yang dilakukan antara lain 

mengidentifikasi standar kompetensi, menetapkan indikator, tujuan pembelajaran, 

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, menyiapkan lembar instrumen 

pengumpulan data yaitu lembar observasi aktifitas guru dan siswa, lembar 

evaluasi, lembar angket kreativitas, dan menyiapkan media yang digunakan dalam 

siklus 1. Setelah itu peneliti dan guru kelas menentukan waktu pelaksanaan 

tindakan pertemuan siklus satu yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018. 

b. Pelaksanaan tindakan 
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Pertemuan pertama siklus 1 dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 

2018.  Guru yang mengajar adalah peneliti dibantu oleh teman sebagai observer. 

Kegiatan pembelajaran dibagi dalam tiga tahap sesuai dengan stadar proses yaitu 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Sebelum kegiatan dimulai 

peneliti mempersiapkan gambar-gambar yang akan digunakan dalam 

pembelajaran . 

a) Kegiatan awal 

Pada kegiatan awal guru membuka pelajaran dengan memberikan salam 

dan  dilanjutkan dengan  menayakan  kabar  kepada siswa. Setelah itu guru 

mengecek kehadiran siswa. Setelah itu guru meminta siswa yang datang paling 

awal untuk memimpin doa yaitu  Nabila. Setelah selesai berdoa siswa diajak 

bangkit berdiri  untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai rasa semangat 

Nasionalisme. Setelah itu siswa diminta untuk memeriksa kerapian diri dan kelas 

kemudian duduk dengan rapi. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan hari ini. Guru meningkatkan pentingnya sikap disiplin, kerjasama 

dan mandiri yang diterapkan dalam pembelajaran. Guru memberikan cerita 

tentang padi, kemudian salah satu siswa memberikan kesimpulan tentang bacaan 

padi. Setelah itu siswa diajak menyanyi lagu di sini senang di sana senag untuk 

menyegarkan suasana kelas. 

b) Kegiatan inti 

Pada kegiatan inti guru memberikan pertanyaan kepada siswa. Guru 

meminta siswa untuk tunjuk tangan dan mengutarakan jawaban. Hampir semua 

siswa menjawab, padi. Guru menjelaskan tentang dataran rendah, dataran tinggi 

dan pantai. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa. Siswa menjawab 

pertanyaan guru dengan mengangkat tangan. Guru menunjukkan gambar yang 

membedakan dataran tinggi dan dataran rendah. Guru membagi siswa dalam  

kelompok, yaitu kelompok sebangku. Siswa diminta untuk membaca kembali 

informasi yang didapat dari guru dan menambahkan lagi dari buku.  

c) Kegiatan penutup 

Pada kegiatan penutup, siswa bersama guru melakukan refleksi mengenai 

pembelajaran yang telah dilakukan. Setelah itu siswa diajak menyimpulkan hasil 
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pembelajaran dengan melakukan tanya jawab. Selanjutnya guru memberikan 

penjelasan mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pertemuan 

selanjutnya. Guru mengingatkan pentingnya sikap disiplin , kerjasama dan 

kebersihan diri dan kelas. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan 

salam dan mempersilahkan siswa untuk istirahat. 

Pertemuan kedua  

Pertemuan kedua dilakukan pada hari Selasa, 23 Oktober 2018. Penelitian 

dilakukan oleh peneliti sebagai guru dibantu teman sebagai observer. Berikut 

rincian kegiatan yang telah dilakukan  

a) Kegiatan awal  

 Pada kegiatan awal guru membuka pelajaran dengan memberikan salam 

dan  dilanjutkan dengan  menayakan  kabar  kepada siswa. Setelah itu guru 

mengecek kehadiran siswa. Siswa menjawab pertanyaan guru. Setelah itu guru 

meminta siswa yang datang paling awal untuk memimpin doa yaitu  Nabila.  

Setelah selesai berdoa siswa diajak bangkit berdiri  untuk menyanyikan lagu 

Indonesia Raya sebagai rasa semangat Nasionalisme. Setelah itu siswa diminta 

untuk memeriksa kerapiaan diri dan kelas kemudian duduk dengan rapi. Guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan hari ini. Kemudian 

menyanyikan lagu Indonesia Raya. 

b) Kegiatan inti 

Pada kegiatan inti ini guru bertanya mengenai materi  sebelumnya. Siswa 

menjawab pertanyaan guru. Guru menjelaskan materi kembali secara singkat, 

kemudian meminta siswa untuk berkelompok. Guru membacakan aturan. Siswa 

diminta untuk membuat Mind mapping, yang berisi tentang sumber daya alam. 

Siswa dibantu guru untuk membuat Mind Mapping. Siswa diminta maju untuk 

menunjukkan hasil nya dan menjelaskan kepada temannya. Siswa yang lain 

mendengarkan temannya yang menjelaskan didepan. Guru menyimpulkan 

pembahasan yang telah terjadi. 

c) Kegiatan penutup 
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Pada kegiatan ini guru bertanya kepada siswa tentang pelajaran hari ini. 

Hampir semua siswa tunjuk tangan ingin menjawab pertanyaan yang telah 

dilontarkan. Guru menunjuk 3 siswa untuk menjelaskan pelajaran apa yang telah 

mereka dapat. Setelah itu guru mengajak siswa untuk membuat kesimpulan 

pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya kelas ditutup dengan salam dan 

siswa dipersilahkan untuk istirahat. 

c. Pengamatan  

a) Analisis observasi guru 

Berdasarkan  observasi yang telah dilakukan oleh peneliti dan guru pada 

pembelajaran kelas 4 tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup, menggunakan 

model Mind mapping sebagai berikut: 

Pertemuan pertama dan kedua guru dan peneliti sudah melakukan 

pembelajaran dengan model Mind Mapping dengan cukup baik. Baik dalam 

mempersiapkan kelas , alat bahan dan mengkondisikan siswa. Meminta siswa 

bekumpul dengan kelompok. Guru sudah mulai mampu mengondisikan siswa 

untuk mengikuti pembelajaran, guru mendorong siswa untuk menjawab dan 

mengajukan pertanyaan. 

b) Analisis observasi siswa 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti dan guru pada 

pembelajaran kelas 4 tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup, menggunakan 

model Mind mapping sebagai berikut: 

Pertemuan pertama dan kedua ini siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya, 

siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang telah disampaikan guru, siswa 

sudah berkumpul dalam kelompok. Siswa mulai antusias dengan pembelajaran 

yang dijelaskan guru, siswa mulai bertanya dan menjawab pertanyaan . 

d. Refleksi siklus I 

Berdasarkan  pembelajaran yang dilakukan 2 pertemuan, kemampuan 

kreativitas siswa kelas 4 mengalami peningkatan dan berdampak pada 

peningkatan hasil belajar siswa. 

Pada siklus I ini terdapat kelemahan pada guru, peneliti dan siswa. Dalam 

pembelajaran terdapat kekurangan dari guru  yaitu kurangnya mengedalikan  
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siswa yang gaduh, kurang membuat siswa untuk mengemukakan pendapat, guru 

kurang menegur siswa yang tidak aktif dalam kelompok. 

Pada siklus II diharapkan perbaikan guru dan peneliti untuk menjalankan 

model Mind Mapping. Diharapkan siswa tidak gaduh, siwa mampu 

mempresentasikan hasil kerjanya dan dapat sering bertanya jawab dan 

mengemukakan pendapat. 

4.1.3 Deskripsi Hasil Siklus II 

Tindakan siklus II  

Pelaksanaan tindakan siklus II ini dilaksanakan dengan tema 3 Peduli Terhadap 

Makhluk Hidup 

Pertemuan 1 

a. Perencanaan  

Pada tahap ini peneliti melakukan persiapakan yang dilakukan antara lain 

mengidentifikasi standar kompetensi, menetapkan indikator, tujuan pembelajaran, 

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, menyiapkan lembar instrumen 

pengumpulan data yaitu lembar observasi aktifitas guru dan siswa, lembar evalusi, 

lembar angket kreativitas, dan menyiapkan media yang digunakan dalam siklus II. 

Setelah itu peneliti dan guru kelas menentukan waktu pelaksanaan tindakan 

pertemuan siklus satu yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2018. 

b. Tindakan  

Pertemuan pertama siklus II dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 

2018.  Guru yang mengajar adalah peneliti dibantu oleh teman sebgai observer. 

Kegiatan pembelajaran dibagi dalam tiga tahap sesuai dengan standar proses yaitu 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Sebelum kegiatan dimulai 

peneliti mempersiapkan gambar-gambar yang akan digunakan dalam 

pembelajaran . 

a) Kegiatan awal 

Pada kegiatan awal guru membuka pelajaran dengan memberikan salam 

dan  dilanjutkan dengan  menayakan  kabar  kepada siswa. Setelah itu guru 

mengecek kehadiran siswa. Siswa menjawab pertanyaan guru. Setelah itu guru 

meminta siswa yang datang paling awal untuk memimpin doa yaitu  Bilal.  
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Setelah selesai berdoa siswa diajak bangkit berdiri  untuk menyanyikan lagu 

Indonesia Raya sebagai rasa semangat Nasionalisme. Setelah itu siswa diminta 

untuk memeriksa kerapiaan diri dan kelas kemudian duduk dengan rapi. Guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan hari ini. Kemudian 

menyanyikan lagu Indonesia Raya. 

b) Kegiatan inti 

Pada kegiatan inti guru memberikan pertanyaan tentang materi pelajaran 

hari ini. Siswa menjawab pertanyaan guru dengan mengangkat tangan. Guru 

menjelaskan burung-burung yang memiliki bulu yang indah dan mulai punah 

karena sering diburu. Guru menunjukkan gambar-gambar hewan yang sudah 

mulai punah. Siswa memperhatikan gambar yang ditunjukan guru. Siswa diminta 

untuk mengamati gambar burung cendrawasih, kemudian diminta untuk 

menuliskan pertanyaan. Kemudian dengan teman sebangku berdiskusi untuk 

menjawab pertanyaan.  

c) Kegiatan penutup 

Pada kegiatan penutup, siswa bersama guru melakukan refleksi mengenai 

pembelajaran yang telah dilakukan. Setelah itu siswa diajak menyimpulkan hasil 

pembelajaran dengan melakukan tanya jawab. Selanjutnya guru memberikan 

penjelasan mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pertemuan 

selanjutnya. Guru mengingatkan pentingnya sikap disiplin, kerjasama dan 

kebersihan diri dan kelas. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan 

salam dan mempersilahkan siswa untuk istirahat. 

Pertemuan kedua 

a) Kegiatan awal 

Pada kegiatan awal guru membuka pelajaran dengan memberikan salam 

dan  dilanjutkan dengan  menanyakan  kabar  kepada siswa. Setelah itu guru 

mengecek kehadiran siswa. Siswa menjawab pertanyaan guru. Setelah itu guru 

meminta siswa yang datang paling awal untuk memimpin doa yaitu  Kirana.  

Setelah selesai berdoa siswa diajak bangkit berdiri  untuk menyanyikan lagu 

Indonesia Raya sebagai rasa semangat Nasionalisme. Setelah itu siswa diminta 

untuk memeriksa kerapiaan diri dan kelas kemudian duduk dengan rapi. Guru 
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menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan hari ini. Kemudian 

menyanyikan lagu Indonesia Raya. 

b) Kegiatan inti 

Pada pembelajaran inti guru menjelaskan tentang ciri khusus hewan. Siswa 

menyebutkan hewan disekitar yang mempunyai ciri khusus. Guru menunjukkan 

gambar hewan yaitu cicak, bunglon, ayam ,bebek. Siswa diminta untuk 

mengamatinya. Siswa diminta berkelompok dengan teman sebangku, untuk 

mengumpulkan informasi yang di dapat dari guru dan buku pada pertemuan satu 

dan dua. guru membuat aturan. Siswa diminta untuk membuat Mind Mapping 

dengan bantuan guru. Setelah selesai memuat Mind Mapping, siswa maju kepan 

untuk menjelaskan hasil kerjanya. Teman yang lain menyimak.  

c) Kegiatan penutup 

Pada kegiatan penutup, siswa bersama guru melakukan refleksi 

mengenai pembelajaran yang telah dilakukan. Setelah itu siswa diajak 

menyimpulkan hasil pembelajaran dengan melakukan tanya jawab. Selanjutnya 

guru memberikan penjelasan mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan 

pada pertemuan selanjutnya. Guru mengingatkan pentingnya sikap disiplin, 

kerjasama dan kebersihan diri dan kelas. Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

mengucapkan salam dan mempersilahkan siswa untuk istirahat. 

c. Pengamatan  

a) Analisisi observasi guru 

Pertemuan pada siklus ke II guru dan peneliti sudah melakukan 

pembelajaran dengan model Mind Mapping dengan baik. Dalam mempersiapkan 

kelas, alat bahan dan mengkondisikan siswa dengan baik. Guru mengecek hasil 

kerja siswa. Guru mampu mengondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran, 

guru sudah mampu membuat siswa bertanya, menjawab dan mengeluarkan 

pendapat. 

b) Analisis observasi siswa 

Pada siklus kedua ini siswa berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 

Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran, siswa sudah berkelompok. Siswa 

sudah mempresentasikan hasil kerja, dan sudah sering mengeluarkan pendapat. 
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d. Refleksi siklus II   

Pada siklus I masih ada kelemahan dan diperbaiki pada siklus II. Siswa sudah 

tidak gaduh dan mudah diatur. Siswa dibimbing guru untuk mempersentasikan 

hasil kerjanya, menjawab dan mengeluarkan pendapat. 

4.2 Hasil Analisis Data Pra Siklus, Siklus I dan Sikus II 

Pada lembar observasi data siklus I dan siklus II yang akan dianalisis adalah 1) 

hasil analisis data aktivitas guru siklus I dan II. 2) hasil analisis data aktivitas 

siswa siklus I dan II. 3) hasil analisis data angket siswa pra siklus, siklus 1 dan 

siklus II dan 4) hasil analisis data ketuntasan hasil belajar siklus I dan siklus II. 

4.2.1.1 Hasil Analisis Data Aktiviatas Guru Siklus I dan Siklus II  

  Analisis data aktiviatas guru dalam proses pembelajaran Tema 3 Peduli 

Terhadap Mahluk Hidup Kelas 4 pada siklus I dan siklus II dapat dilihat pada 

tabel 4.1. 

Tabel 4. 1 

Hasil aktivitas guru dalam pembelajaran Tema 3  

Peduli Terhadap Makhluk Hidup 

Pada siklus I dan siklus 2 

Skor 

penilaian  

Siklus I Siklus II 

Frekuensi  persentase Frekuensi  persentase 

100 13 100% 13 100% 

0 0 0 0 0 

 Berdasarkan hasil analisis data aktivitas guru pada tabel 4.2, maka dijelaskan 

bahwa: 

Pada siklus I dan siklus II aktivitas guru dalam pembelajaran  dengan 

menggunakan model Mind Mapping keseluruhan sudah dilakukan adaah 13 atau 

100% sudah dilakukan. Keseluruhan kegiatan sudah dilakukan oleh guru dan 

peneliti dengan sebaik mungkin. Peningkatan dapat dilihat pada grafik di bawah 

ini: 
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Grafik 4.1 

Grafik Aktivitas  Guru Dalam Pembelajaran Tema 3 

Peduli Terhadap Makhluk Hidup 

4.3.1.2 Hasil Analisis Data Aktivitas Siswa Siklus I dan Siklus II 

Analisis data aktivitas guru dalam proses pembelajaran tema 3 peduli terhadap 

makhluk hidup  kelas 4 pada siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Skor 

penilaian  

Siklus I Siklus II 

Frekuensi  persentase Frekuensi  persentase 

100 13 100% 13 100% 

0 0 0 0 0 

Berdasarkan hasil analisis data aktivitas siswa pada tabel 4.4, maka dapat 

dijelaskan bahwa: 

Pada siklus I dan siklus II aktivitas guru dalam pembelajaran  dengan 

menggunakan model Mind Mapping keseluruhan sudah dilakukan adalah 13 atau 

100% sudah dilakukan. Keseluruhan kegiatan sudah dilakukan oleh guru dan 

peneliti dengan sebaik mungkin. Peningkatan dapat dilihat pada grafik di bawah 

ini: 
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Grafik 4.2 

Grafik Aktivitas  Siswa Dalam Pembelajaran Tema 3 

Peduli Terhadap Makhluk Hidup 

4.3.1.3 Uji Deskripsi Kreativitas Siswa 

Analisis deskriptif ini digunakan untuk mengetahui gambaran dari sebuah 

data. Analisis deskriptif yaitu skor terendah (minimum), skor terendah 

(maximum), rata-rata (mean)dan standar deviasi. 

Instrumen yang digunakan pada pra siklus yaitu indikator kreativitas. Analisis 

deskriptif menggunakan Microsoft Excel 2010. Hasil analisis data pra siklus dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.3 

Descriptive statistics kreativitas 

Pra siklus 

 N Minimum  maximum Mean Std.deviation  

Pra siklus  29 45 69 59,35 

 

6,28 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dengan jumlah (N) 

sebanyak 29 siswa pada pra siklus memperoleh skor rata-rata 59,35, nilai tertinggi 

69, nilai terendah 45 dan standar deviasi 6,28. 

4.3.1.4 Data Pra Siklus  

 Hasil analisis data kreativitas siswa kelas 4 pada pra siklus dapat dilihat pada 

tabel 4.5 

Tabel 4.4 

Hasil angket kreativitas siswa 

Kriteria  Rentang nilai Frekuensi  presentase 

Sangat baik 70-80 - - 

Baik 61-69 13 45% 

Cukup  56-60 12 41% 

Kurang baik 45-55 4 14% 

Total 29 100% 
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan pada kriteria kurang baik masih 

terdapat 4 siswa atau 14%, kriteria cukup 12 siswa atau 41%, kriteria baik 13 

siswa atau 45%. 

4.3.1.5 Analisis Deskriptif Pengukuran Kreativitas Siswa Siklus 1  

Instrumen yang digunakan pada siklus I yaitu indikator kreativitas. Analisis 

deskriptif menggunakan microsoft excel 2010. Hasil analisis data siklus I dapat 

dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini: 

Tabel 4.5 

Descriptive statistics 

Siklus I 

 N Minimum  Maximum  Mean  Std. 

deviation 

Siklus I 29 55 86 75,17 7,3 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dengan jumlah(N) 

sebanyak 29 siswa pada  siklus I memperoleh skor rata-rata 75,17, nilai tertinggi 

86,nilai terendah 55 dan standar deviasi 7,3 

4.3.1.6 Hasil Analisis Data Angket Siklus I 

Hasil analisis data kreativitas siswa kelas 4 pada  siklus I dapat dilihat pada 

tabel 4.7 

Tabel 4.6 

Hasil angket kreativitas siswa 

Kriteria  Rentang nilai Frekuensi  presentase 

Sangat baik 86-90 15 52% 

Baik 76-85 9 31% 

Cukup  66-75 4 14% 

Kurang baik 55-65 1 3% 

Total 29 100% 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan pada kriteria kurang baik masih 

terdapat 1 siswa atau 3%, kriteria cukup 4 siswa atau 14 %, kriteria baik 9 siswa 

atau 31% dan sangat baik 15 siswa atau 52 %. 
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4.3.1.7 Analisis Deskriptif Pengukuran Kreativitas siswa Siklus II  

Instrumen yang digunakan pada siklus II yaitu indikator kreativitas. Analisis 

deskriptif menggunakan microsoft excel 2010. Hasil analisis data siklus II dapat 

dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini: 

Tabel 4.7 

Descriptive statistics 

Siklus II 

 N Minimum  Maximum  Mean  Std. 

deviation 

Siklus II 29 80 96 86,48 5,45 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dengan jumlah(N) sebanyak 

29 siswa pada  siklus II memperoleh skor rata-rata 86,48, nilai tertinggi 96,nilai 

terendah 80 dan standar deviasi 5,45. 

4.3.1.8 Hasil Analisis Data Angket Siklus II 

Hasil analisis data kreativitas siswa kelas 4 pada  siklus II dapat dilihat pada 

tabel 4.9 

Tabel 4. 8 

Hasil angket kreativitas siklus 11 

Kriteria  Rentang nilai Frekuensi  presentase 

Sangat baik 86-100 20 69% 

Baik 76-85 9 31% 

Cukup  66-75 - - 

Kurang baik 55-65 - - 

Total 29 100% 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan pada kriteria baik 20 siswa atau 69% 

dan sangat baik 9 siswa atau 31%. 

4.3.1.9 Hasil Uji Deskriptif Kreativitas Pra Siklus, Siklus I, Siklus II 

Instrumen yang digunakan pada pra siklus, siklus I, siklus II yaitu indikator 

kreativitas. Analisis deskriptif menggunakan microsoft excel 2010. Hasil analisis 

data pra siklus, siklus I, siklus II dapat dilihat pada tabel 4.10 dibawah ini: 
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Tabel 4.9 

Descriptive statistics 

Pra siklus, siklus I, siklus II 

 N Minimum  Maximum  Mean  Std. 

deviation 

Pra siklus  29 45 69 59,35 6,28 

Siklus I 29 55 86 75,17 7,3 

Siklus II 29 80 96 86,48 5,45 

   Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dengan jumlah(N) 

sebanyak 29 siswa pada  pra siklus  memperoleh skor rata-rata 59,35, siklus I 

memperoleh rata-rata 75,17, siklus II memperoleh rata-rata 86,48. Pra siklus 

memperoleh nilai minimum 45, siklus I memperoleh nilai minum 55, siklus II 

memperoleh nilai minimum 80. Pra siklus memperoleh nilai maximum 69, siklus 

I memperoleh nilai maximum 86, siklus II memperoleh nilai maximum 96. Pra 

siklus memeroleh stanadar deviasi 6,28, siklus I memperoleh standar deviasi 7,3, 

siklus II memperoleh standar deviasi 5,45. 

4.3.1.10 Hasil Angket Data Angket Pra Siklus, Siklus I, Siklus II 

Hasil analisis data kreativitas siswa kelas 4 pada pra siklus, siklus I  siklus II 

dapat dilihat pada tabel 4.11 

Tabel 4. 10 

Tingkat kreativitas 

Pra siklus, siklus I, siklus 11 

No  Kriteria  Pra siklus Siklus I Siklus II 

Jumlah  persentase Jumlah  persentase Jumlah  persentase 

1 Sangat baik - - 15 52% 20 69% 

2 Baik  13 45% 9 31% 9 31% 

3 Cukup  12 41% 4 14% - - 

4 Kurang  4 14% 1 3% - - 

Jumlah  29 100% 29 100% 29 100% 

Berdasarkan tabel diatas pada pra siklus tidak ada siswa yang mencapai 

sangat baik, pada siklus siklus I meningkat menjadi 15 atau 52%, di siklus II 20 
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siswa atau 69%. Pada kriteria baik di pra siklus 13 siswa atau 45%, siklus I 9 

siswa atau 31%, siklus II 9 siswa atau 31%. Pada kriteria cukup pada pra siklus 12 

siswa atau 41%, siklus I 4 siswa atau 14%, siklus II tidak ada. Pada kriteria 

kurang di pra siklus 4 siswa atau 14%, siklus I 1 siswa atau 3%, siklus II tidak ada.  

Maka dapat disimpulkan kreativitas siswa dari data yang diisi siswa mulai 

dara pra siklus,siklus I, siklus II menunjukkan adanya peningkatan kreativitas 

siswa kelas 4 SD N Tegalrejo 01 Salatiga. Peningkatan dapat dilihat pada grafik 

dibawah ini. 

 

Grafik 4.3 

Grafik peningkatan kreativitas 

Pada pra siklus, siklus I, siklus II 

4.3.1.11 Analisis Data Hasil Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II 

Hasil analisis data hasil belajar siswa kelas 4 pada siklus I dan siklus II dapat 

dilihat pada tabel 4.12 
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Tabel 4.11 

Nilai tes siklus I Tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup 

No  Rentang nilai  Pre test  Pos test 

Jumlah  persentase Jumlah  persentase 

1 0-25 - - - - 

2 26-50 4 14% - - 

3 51-75 16 55% 9 31% 

4 75-100 9 31% 20 69% 

Jumlah  29 100% 29 100% 

KKM 75  75  

Rata-rata 69,37 79,93 

Nilai tertinggi  94 94 

Nilai terendah  43 64 

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pretest siswa pada 

siklus I yang berada di rentang 0-25 tidak ada. Siswa yang berada di rentang 26-

50 adalah 4 siswa atau 14%. Siswa yang berada di rentang 51-75 adalah 16 siswa 

atau 55%. Siswa yang berada di rentang 75-100 adalah 9 siswa atau 31%. Dengan 

KKM 75, rata-ratanya 69,37, memiliki nilai tertinggi 94 dan nilai terendah 43. 

Setelah diadakan postest tidak ada siswa yang memiliki nilai 0-25 dan 26-50, 

sebanyak 9 siswa mendpatkan nilai di rentang 51-75, dan 20 siswa mendapatkan 

nilai di rentang 75-100. Dengan KKM 75, rata-ratanya 79,93, memiliki nilai 

tertinggi 94 dan nilai terendah 64. 

Maka dapat disimpulkan adanya peningkatan hasil belajar siswa setelah 

dilakukan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Mind Mapping pada 

tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup 
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Tabel 4.12 

Nilai tes siklus II tema 3 peduli terhadap makhluk hidup 

No  Rentang nilai  Pre test  Pos test 

Jumlah  persentase Jumlah  persentase 

1 0-25 - - - - 

2 26-50 4 14% - - 

3 51-75 10 34% - - 

4 75-100 15 52% 29 100% 

Jumlah  29 100% 29 100% 

KKM 75  75  

Rata-rata 79,34 92,96 

Nilai tertinggi  94 100 

Nilai terendah  59 82 

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pretest siswa pada 

siklus II yang berada di rentang 0-25 tidak ada. Siswa yang berada di rentang 26-

50 adalah 4 siswa atau 14%. Siswa yang berada di rentang 51-75 adalah 10 siswa 

atau 34%. Siswa yang berada di rentang 75-100 adalah 15 siswa atau 52%. 

Dengan KKM 75, rata-ratanya 79,34, memiliki nilai tertinggi 94 dan nilai 

terendah 59. Setelah diadakan postest tidak ada siswa yang memiliki nilai 0-25, 

26-50 dan 51-75 dan 29 siswa mendapatkan nilai di rentang 75-100. Dengan 

KKM 75, rata-ratanya 92,96, memiliki nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 82. 

Maka dapat disimpulkan adanya peningkatan hasil belajar siswa setelah 

dilakukan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Mind Mapping pada 

tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup  
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Tabel 4.13 

Nilai Tes Siklus I Dan Siklus II 

Tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup 

No  Rentang nilai  Siklus I Siklus II 

Jumlah  persentase Jumlah  persentase 

1 0-25 - - - - 

2 26-50 - - - - 

3 51-75 9 31% - - 

4 75-100 20 69% 29 100% 

Jumlah  29 100% 29 100% 

KKM 75  75  

Rata-rata 79,93 92,96 

Nilai tertinggi  94 100 

Nilai terendah  64 82 

Berdasarkan tabel 4.14 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai yang 

diperoleh dari siklus I dan siklus II menunjukkan adanya pengkatan. Pada siklus I 

menunjukkan siswa yang memperoleh rentang nilai 51-75 berjumlah 9 siswa atau 

sebanyak 31%, sedangkan siswa yang memperoleh 75-100 berjumlah 20 siswa 

atau sebanyak 69% dengan rata-rata 79,93%. Pada siklus II mengalami 

peningkatan semua siswa mendapatkan nilai di rentang 75-100 dengan rata-rata 

92,96. Peningkatan hasil belajar siswa SDN Tegalrejo 01 dapat dilihat pada grafik 

dibawah ini. 
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Grafik 4.4 

Grafik peningkatan hasil belajar siswa siklus I dan siklus II 

 Secara spesifik peningkatan hasil belajar siswa dilihat dari muatan 

pelajaran pada tema 3 peduli terhadap makhluk hidup yaitu mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, Ilmu Pengtahuan Alam (IPA), Ilmu pengetahuan Sosial (IPS) pada 

siklus 1 maupun siklus II dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.14 

Data Ketuntasan Hasil Belajar Bahasa Indonesia 

Tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup 

Pada Siklus I Dan Siklus II 

No  Kriteria  Siklus I Siklus II 

Jumlah  presentase Jumlah  Persentase  

1 Tuntas  22 76% 28 97% 

2 Tidak tuntas 7 24% 1 3% 

Jumlah  29 100% 29 100% 

 Berdasarkan tabel diatas pada siklus 1 muatan Bahasa Indonesia dengan 

nilai tuntas ≥75 sebanyak 22 siswa atau sebesar 76%, dan siswa yang belum 

mencapai KKM 7 siswa atau 24%. Sedangkan pada Siklus II 28 siswa atau 97% 

sudah tuntas dan 1 siswa atau 3% belum tuntas. 

Tabel 4.15 

Data Ketuntasan Hasil Belajar IPA 

Tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup 

Pada Siklus I Dan Siklus II 

No  Kriteria  Siklus I Siklus II 

Jumlah  presentase Jumlah  Persentase  

1 Tuntas  22 76% 27 93% 

2 Tidak tuntas 7 24% 2 7% 

Jumlah  29 100% 29 100% 

Berdasarkan tabel diatas pada siklus 1 muatan IPA dengan nilai tuntas ≥75 

sebanyak 22 siswa atau sebesar 76%, dan siswa yang belum mencapai KKM 7 
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siswa atau 24%. Sedangkan pada siklus II 27 siswa tau 93% sudah tuntas dan 2 

siswa atau 7% belum tuntas. 

Tabel 4.16 

Data Ketuntasan Hasil Belajar IPS 

Tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup 

Pada Siklus I Dan Siklus II 

No  Kriteria  Siklus I Siklus II 

Jumlah  presentase Jumlah  Persentase  

1 Tuntas  22 76% 29 100% 

2 Tidak tuntas 7 24% 0 0 

Jumlah  29 100% 29 100% 

Berdasarkan tabel diatas pada siklus 1 muatan IPA dengan nilai tuntas ≥75 

sebanyak 22 siswa atau sebesar 76%, dan siswa yang belum mencapai KKM 7 

siswa atau 24%. Sedangkan pada siklus II 29 siswa sudah mencapai ketuntasan.  

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa 3 muatan mata pelajaran 

diatas mengalami peningkatan terutama muatan IPS setelah diterapkan model 

pembelajaran Mind Mapping telah dibuktikan melalui nilai Siklus I dan Siklus II. 

4.4 Pembahasan  

Pada kegiatan sebelum dilakukan penelitian tindakan kelas SDN Tegalrejo 

01 kelas 4 yang berjumlah 29 siswa, data yang diperoleh rendahnya kreativitas 

siswa yang menunjukkan rata-rata 59,35 dengan skor tertinggi 69 dan skor 

terendah 45. Siswa yang mencapai kriteria baik 13 siswa atau 45%, masih banyak 

siswa yang mencapai rentang nilai cukup 12 siswa atau 41% dan siswa yang 

kurang kreatif 4 siswa atau 14 %. Siswa masih rendah dalam kreativitas, siswa 

yang tidak memperhatikan, gaduh sendiri, tidak percaya diri membuat siswa tidak 

paham pada materi yang dijelaskan guru. Selain itu, hasil nilai ulangan pada 

semester I tahun 2018/2019 pada mata pelajaran IPS sebanyak 10 siswa atau 35% 

yang dapat memenuhi KKM dan sisanya 19 siswa atau 65% yang masih dibawah 

KKM. 

Setelah dilakukan tindakan kelas dengan penerapan model Mind mapping 

menunjukkan peningkatan kreativitas belajar dan hasil siswa yang ditunjukkan 
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pada silus I dan siklus II pada pembelajaran Tema 3. Tema dalam pembelajaran 

tematik mengacu dengan karakteristi peserta didik sesuai dengan 

perkembangannya. Dalam pembelajaran tematik terintegratif, tidak hanya memuat 

pengetahuan saja akan tetapi juga kompetensi tertentu, sikap dan keterampilan, 

seperti yang dikemukakan (Rusman 2011: 254) bahwa pembelajaran tematik 

adalah suatu model pembelajaran yang dapat mendorong sisa terlibat aktif 

mencari, menggali, dan menemukan solusi untuk memecahkan maslah yang 

dihadapi, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Pembelajaran tematik 

integratif menurut Prastowo (2013 : 223) pembelajaran tematik merupakan 

pembelajaran yang mengaitkan beberapa mata pelajaran dengan tema.  

Pada penelitian ini terdapat satu variabel yaitu kreativitas belajar akan 

ditingkatkan melaui Model Mind Mapping. Kreativitas merupakan kemampuan 

membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi atau unsur-unsur yang ada 

menjadi sesuatu yang bermakna. Adakalanya siswa yang tidak tergolong dalam 

berbagai kegiatan kelompoknya, tetapi siswa ini sering memberikan jalan keluar 

jika ada permasalahan yang dihadapi kelompoknya. Siswa seperti ini juga harus 

memperoleh poin yang tinggi dalam penilaian proses. Rachmawati (2010:13), 

mengatakan bahwa“Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan 

sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya yang nyata yang relatif 

berbeda dengan apa yang telah ada”.     

Penelitian yang sudah dilakukan oleh Yulia Vitasari (2016) menunjukkan 

bahwa Model Mind Mapping dapat meningkatkan kreativitas belajar IPS melalui 

model pembelajaran Mind Mapping pada kelas 5 SD Negeri Kutowinangun 4 

Salatiga semester 2 Tahun pelajaran 2015/2016. Hasil ini menunjukkan adanya 

peningkatan kreativitas belajar IPS pada siswa melalui model Mind Mapping.  

Sejalan dengan penelitian dengan penelitian Herwulan Irine Purnama 

(2013) menunjukkan bahwa model Model Mind Mapping dapat meningkatkan 

kreativitas belajar pada kelas 5 SD N 14 Pontianak tahun ajaran 2011/2012. 

Penelitian selanjutnya oleh Petra Suci Indriyani pada (2013) menunjukkan bahwa 

model  menunjukkan bahwa model Model Mind Mapping dapat meningkatkan 

kreativitas belajar kelas 4 SD N Tambakboyo 2 Ambarawa semester genap tahun 



71 
 

 
 

pelajaran 2012/2013. Penerapan model mind mapping untuk meningkatkan 

kreativitas belajar pada siswa kelas 4. 

Hasil penelitian Candra galuh kusumaningtyas (2017) menunjukkan model 

Mind Mapping dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar. Peningkatan 

kreativitas belajar PKN Melalui Model Pembelajaran Mind Mapping Pada Siswa 

Kelas 4 Tahun Pelajaran 2016/2017. Penelitian selanjutnya Aji sulistya nugraha 

(2017) menunjukkan model Mind Mapping dapat meninggkatkan kreativitas 

belajar. Peningkatan kreativitas belajar IPA dengan Model Mind Mapping Kelas 5. 

Penelitian selanjutnya Melkianus deminanus rumboryas (2016) menunjukkan 

model Mind Mapping dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa. Upaya 

Peningkatan kreativitas belajar IPA Melalui Model Pembelajaran Mind Mapping 

Siswa Kelas 6 Sd YPK IV Sburia Kabupaten Biak Numfor Semester I Tahun 

Ajaran 2016/2017. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yoga Dwi Prasojo (2012) membuktikan 

bahwa dengan meggunakan model Mind Mapping mampu meningkatkan hasil 

belajar pada siswa Kelas 5 SDN Dadapayam 02 Semester II Tahun Pelajaran 

2012/2013. Sama seperti penelitian yang dilakukanoleh Silverius Novie Paranso 

(2013) membuktikan bahwa dengan meggunakan model Mind Mapping mampu 

meningkatkan hasil belajar Ipa pada Siswa Kelas 5 SDN Tlogo Kecamatan 

Tuntang Kabupaten Semarang Semester II Tahun Ajaran 2012/2013. 

Penelitian yang dilakukan Ni Putu Stya Prahita, I Nyoman Jampel, I Gde 

Wawan Sudatha (2013) membuktikan bahwa dengan meggunakan model Mind 

Mapping mampu meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD tahun 

pelajaran 2013/2014 di Desa Yahembang Gugus IV Diponegoro Kecamatan 

Mendoyo. Begitu juga penelitian yang dilakukan Rahayu Syarief, Dadang Kurnia, 

Nedin Badruzaman (2013) membuktikan bahwa dengan meggunakan model Mind 

Mapping mampu meningkatkan hasil belajar pada kelas IV Sekolah Dasar Negeri 

Kebonjeruk Kabupaten, Sukabumi semester satu Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Penelitian yang dilakukan Silvia Novie Paranso (2013) membuktikan 

bahwa dengan meggunakan model Mind Mapping mampu meningkatkan hasil 

belajar IPA pada Siswa Kelas 5 SDN Tlogo Kecamatan Tuntang Kabupaten 
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Semarang Semester II Tahun Ajaran 2012/2013. Begitu juga penelitian yang 

dilakukan Subekti (2014) membuktikan bahwa dengan meggunakan model Mind 

Mapping mampu meningkatkan hasil belajar IPS pada Mapping Siswa Kelas 5 SD 

Negeri Ketitang Wetan 01 Pati Semester 1 Tahun 2013/2014. Begitu juga 

penelitian yang dilakukan Didik kurniawan (2017) membuktikan bahwa dengan 

meggunakan model Mind Mapping mampu meningkatkan hasil belajar IPS pada 

Siswa Kelas 4 SD Negeri Tambakboyo 02 Ambarawa Semester Genap Tahun 

Pelajaran 2012/2013.  Penelitian yang dilakukukan Nilam liska kinasih (2014) ) 

membuktikan bahwa dengan meggunakan model Mind Mapping mampu 

meningkatkan hasil belajar IPS pada Siswa Kelas V SDN Mukiran 04 Semester II 

Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 Kriteria sangat baik pada siklus siklus I meningkat menjadi 15 atau 52%, di 

siklus II 20 siswa atau 69%. Pada kriteria baik di siklus I 9 siswa atau 31%, siklus 

II 9 siswa atau 31%. Pada kriteria cukup pada siklus I 4 siswa atau 14%, siklus II 

tidak ada. Pada kriteria kurang di siklus I 1 siswa atau 3%, siklus II tidak ada.  

Sedangkan untuk hasil belajar, nilai yang diperoleh dari siklus I dan siklus II 

menunjukkan adanya peningkatan. Pada siklus I menunjukkan siswa yang 

memperoleh rentang nilai 51-75 berjumlah 9 siswa atau sebanyak 31%, 

sedangkan siswa yang memperoleh 75-100 berjumlah 20 siswa atau sebanyak 69% 

dengan rata-rata 79,93%. Pada siklus II mengalami peningkatan semua siswa 

mendapatkan nilai di rentang 75-100 dengan rata-rata 92,96. 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini terbukti bahwa kreativitas siswa 

dapat ditingkatkan melalui model pembelajaran Mind Mapping yang berpengaruh 

hasil belajar siswa kelas 4 SDN Tegalrejo 01 

 


