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ABSTRAK

Penelitian mi dilaksanakan atas kenyataan ketuntasan
belajar yang terjadipada siswa kelas 5 SDN Tlogo 01 Kecamatan

Tuntang Kabupaten Semarang. Dari total 37 siswa, hanya 17
(45.9%) yang dinyatakan tuntas KKMyang ditetapkan sekolah dan

. 20 (54.1%) yang belum tuntas. Tujuan penelitian ini adalah
mengetahui upaya peningkatan hasil belajar IPA dengan

menerapkan model pembelajaran mind mapping pada siswa kelas
5 SDN Tlogo Kec Tuntang Kab Semarang semester II tahun
pelajaran 2012/2013.

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas

(PTK). Variabel da/am penelitian ini adalah variabel bebas (model
pembelajaran mind mapping) dan variabel terikat (hasil belajar IPA
siswa). Teknik pengumpulan data yaitu mengamati kinerja guru
dan aktivitas siswa berdasarkan pada iembar observasi, dan
evaluasi melalui tes. Hasil data dianalisis dengan cara persentase
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Peningkatan Hasil Belajar Dengan Mind Mapping (Silverius NP, Tri W)

untuk hasil belajar siswa (data kuantitatif) dan deskriptif untuk data
kualitatif (hasil observasi kinerja guru dan aktivitas siswa dalam

menerapkan pembelajaran mind mapping).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum
tindakan, ada 17 siswa (46%) tuntas, dan 20 (54%) siswa belum

tuntas. Pada siklus I, siswa yang tuntas, menjadi 26 siswa
(70.3%), siswa belum tuntas roenjadi 11 siswa (29.7%). Pada
siklus II semua siswa yaitu 37 siswa (100%) dinyatakan tuntas.

Kesimpulannya, pembelajaran dengan menerapkan model mind
mapping, berhasil dalam pembelajaran IPA materi sifat-sifat
cahaya. Kinerja gum juga meningkat. Siklus I, kinerja guru
menerapkan model mind mapping; cukup baik dengan perolehan
skor 45 (66.1%). Pada siklus II, meningkat menjadi baik sekali
dengan perolehan skor 60 (88.2%). Aktivitas siswa juga

meningkat. Sklus I, aktivitas siswa cukup baik dengan perolelm
skor 44 (64.7%). Siklus II aktivitas siswa baik dengan skor 54

(79.4%).

Sekoiah dan gum disarankan untuk menerapkan mode '

mind mapping dalam pembelajaran IPA materi lain maupun mati
pelajaran lain. Siswa disarankan Berlatih melakukan pemetean
konsep setiap materi pelajaran. Dengan melakukan pemetaan
konsep, akan memungkinkan siswa lebih mudah dan lebih banyak
memahami materi pelajaran. Dengan demikian dapat
meningkatkan hasil belajar siswa.

Kata Kunci: Model Pembelajaran, Mind Mapping, Hssil

Belajar, IPA.
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