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ABSTRAK

PENGARUH PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN MIND
MAPPING TERHADAP HASIL BELAJAR TEMATIK

TERPADU PESERTA DIDIK KELAS IV
SD NEGERI 3 SAWAH LAMA

BANDAR LAMPUNG

Oleh

Rini Oktaviani Suparman Putri

Masalah penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar peserta didik di SD Negeri 3

Sawah Lama Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh

metode pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar peserta didik pada

pembelajaran tematik terpadu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian

eksperimen. Desain penelitian yaitu quasi experimental design dengan bentuk

nonequivalent control group design. Penelitian ini menggunakan non probability

sampling, dengan subjek penelitian semua peserta didik kelas IV, sebanyak 60

peserta didik. Metode pengumpulan data menggunakan instrumen tes hasil belajar

dan lembar observasi peserta didik. Analisis data menggunakan regresi linier

sederhana dan uji t. Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa metode

pembelajaran mind mapping berpengaruh terhadap hasil belajar tematik terpadu

peserta didik kelas IV SD Negeri 3 Sawah Lama Bandar Lampung Tahun Ajaran

2017/2018.

Kata Kunci: hasil belajar, mind mapping, tematik terpadu.



ABSTRACT

THE EFFECT OF IMPLEMENTATION MIND MAPPING LEARNING
METHOD TO THE STUDENTS’ LEARNING RESULT OF

THEMATIC INTEGRATED AT THE FOURTH GRADE
OF SD NEGERI 3 SAWAH LAMA

BANDAR LAMPUNG

by

Rini Oktaviani Suparman Putri

The problem of this research was the students’ learning result was still low in SD
Negeri 3 Sawah Lama Bandar Lampung. The purpose of this research was to find
out the effect of mind mapping learning methods on students’ learning outcomes
on thematic integrated learning. The type of research used is experimental
research. The research design used quasi experimental design form nonequivalent
control group design. This research used non probability sampling, with the
research subjects all students’ at the fourth grade, there were 60 students’.
Multiple choices test and observation sheet were use as the instruments for data
collection technique. The data analysis used simple linear regression and t test.
The result of data analysis can be concluded that mind mapping learning method
has effected on the result of thematic integrated at the fourth grade of SD Negeri 3
Sawah Lama Bandar Lampung in 2017/2018.

Keywords: integrated thematic, learning result, mind mapping.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran pendidik sangatlah penting dalam proses pembelajaran di kelas agar

tercapainya tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Kegiatan di kelas pendidik

harus menerapkan pembelajaran yang mampu mengembangkan potensi diri pada

peserta didik sehingga dapat membentuk lulusan yang berdaya saing. Usaha

pendidik dalam mengembangkan potensi peserta didik diharapkan memiliki cara

atau metode pembelajaran, pendidik harus kreatif dalam memilih metode

pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan

sehingga membuat peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran.

Pemilihan metode pembelajaran yang akan digunakan, didalam pembelajaran

dengan kurikulum 2013 dapat disesuaikan oleh pendidik berdasarkan karakteristik

materi dan jenjang pendidikan peserta didik. Hal tersebut termuat didalam

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar

dan Menengah yang menjelaskan bahwa kegiatan inti menggunakan metode

pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan

karakter peserta didik dan mata pelajaran.

Penerapan metode pembelajaran bertujuan agar peserta didik mampu belajar

secara efektif dengan suatu cara yang dapat membuat peserta didik mampu
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berfikir kritis dan aktif serta dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik.

Pendidik harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menguasai suatu

metode pembelajaran yang akan diterapkan dalam pembelajaran.

Kurikulum 2013 sebagai instrumen mengarahkan peserta didik agar memiliki

kemampuan hidup sebagai pribadi yang utuh dan sebagai warga negara.

Kemampuan tersebut yaitu menjadi pribadi yang beriman, bertanggung jawab,

kreatif, inovatif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, dalam

mengahadapi globalisasi dan tuntutan masyarakat Indonesia masa depan. Hasil

akhir dari tujuan Kurikulum 2013 adalah peningkatan dan keseimbangan antara

sikap spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan.

Kurikulum 2013 untuk mencapai tujuan dan hasil yang sesuai dengan harapan

yang diinginkan, maka proses pembelajaran harus dilakukan melalui pendekatan

saintifik dalam implementasinya. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran yaitu

pendidik harus menciptakan pembelajaran aktif dimana peserta didik didorong

untuk melakukan pengamatan, tanya jawab, menalar, mencoba, menyimpulkan

dan mengkomunikasikan terkait dengan materi yang disampaikan dalam kegiatan

pembelajaran.

Sejalan dengan tuntutan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik,

pembelajaran pada SD/MI yang menerapkan kurikulum 2013 haruslah

menggunakan tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu yaitu suatu

pembelajaran dimana mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lain

diintegrasikan kedalam suatu tema-tema tertentu. Hal ini sesuai Permendikbud

Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran
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Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Pasal 1 Ayat 3. Yang

menjelaskan bahwa.

Pelaksanaan pembelajaran pada Sekolah Dasar. Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)
dilakukan dengan pendekatan pembelajaran tematik-terpadu, kecuali untuk
mata pelajaran Matematika dan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan
(PJOK) sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri untuk kelas IV, V, VI.

Pembelajaran tematik-terpadu adalah suatu pembelajaran yang menerapkan tema-

tema tertentu pada suatu materi pelajaran yang terdiri dari beberapa mata

pelajaran kemudian dikaitkan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran

lainnya. Diberlakukannya penggabungan mata pelajaran yang dikaitkan satu sama

lain antar mata pelajaran seperti ini harapannya peserta didik dapat lebih mudah

dalam menerima dan memahami materi pelajaran sebagai kesatuan yang utuh.

Pendidik hendaknya mampu merancang, melaksanakan dan memafasilitasi dan

mengembangkan program pendidikan untuk meningkatkan kemampuan peserta

didik beradaptasi sesuai tuntuan capaian pendidikan. Peningkatan mutu

pendidikan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan saat ini

salah satunya adalah dengan memilih cara dalam menyampaikan materi pelajaran

agar terjadi peningkatan hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran di

kelas. Tuntutan pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk dapat meningkatkan

mutu pendidikan, salah satunya dibutuhkan pendidik yang mampu menciptakan

suasana belajar yang kondusif, kreatif, serta mampu memotivasi peserta didik.

Masuknya peserta didik ke jenjang sekolah dasar, minat dan rasa ingin tahu

peserta didik berkembang luas sehingga kemampuan kognitifnya pun dapat

berkembang pesat. Arah berpikir peserta didik pun berkembang dari arah berpikir

konkret, rasional menjadi objektif. Pendidik perlu merumuskan dan memfasilitasi
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pembelajaran agar kemampuan peserta didik berkembang. Peserta didik melalui

pembelajaran yang dilakukan di sekolah akan memperoleh pengetahuan pada

aspek kognitif yang kebanyakan didapat dari mengingat. Peserta didik kurang

berkembang optimal apabila pembelajaran hanya mengedepankan tahap

mengingat untuk aspek kognitif.

Berdasarkan hasil observasi penelitian pendahuluan yang telah dilakukan peneliti

di kelas IV SD Negeri 3 Sawah Lama Bandar Lampung pada tanggal 14 dan 16

November 2017. Diperoleh hasil belajar yang dicapai peserta didik kelas IV

umumnya relatif rendah. Data yang diperoleh pada hasil belajar Ujian Tengah

Semester (UTS) ganjil tahun pelajaran 2016/2017 seperti tabel berikut ini.

Tabel 1. Hasil UTS Semester Ganjil Tematik Terpadu Peserta Didik Kelas
IV SD Negeri 3 Sawah Lama Tahun Ajaran 2017/2018

Kelas
Jumlah
Siswa KKM Nilai

Jumlah
Ketuntasan

Persentase
Ketuntasan

Ket.
Tema

1
Tema

2
Tema 1 Tema 2

IV-A 30

70

≥70 16 17 53,33 % 56,67 % Tuntas

<70 14 13 46,67 % 43,33 %
Belum
Tuntas

IV-B 30
≥70 9 11 30,00 % 36,67 % Tuntas

<70 21 19 70,00 % 63,33 %
Belum
Tuntas

Sumber : Dokumentasi Pendidik Kelas IV A dan IV B SD Negeri 3 Sawah Lama

Berdasarkan pada tabel 1 diatas, diketahui bahwa hasil belajar tematik tepadu

peserta didik kelas IV  di SD Negeri 3 Sawah Lama Bandar Lampung sebagai

berikut. Kelas IV A pada tema 1 yang mencapai KKM sebanyak 16 dengan

persentase 53, 33%. Peserta didik yang tidak mencapai KKM sebanyak 14 dengan

persentase 46, 67%. Kelas IV B pada tema 1 terdapat 9 orang dengan pesrentase

30% yang mencapai KKM, sedangkan yang tidak mencapai KKM atau belum

tuntas ada sebanyak 21 orang dengan persentase 70%.



5

Tema 2 Kelas IV A terdapat 17 atau 56, 67% orang yang mencapai KKM,

sebanyak 13 atau 43, 33% orang tidak mencapai KKM. Kelas IV B pada tema 2

terdapat 11 orang atau 36, 67% yang mencapai KKM. Peserta didik yang belum

mencapai KKM ada sebanyak 19 orang atau 63, 33%. Hal ini menunjukkan

bahwa hasil belajar peserta didik kelas IV SD Negeri 3 Sawah Lama masih

rendah.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, selama proses pembelajaran

kegiatan pembelajaran yang dilakukan pendidik telah menerapkan beberapa

model pembelajaran yang dianjurkan pada kurikulum 2013, namun dalam

pembelajaran pendidik belum dapat membedakan atau merencanakan penggunaan

model atau metode tertentu secara utuh. Metode pembelajaran yang digunakan

cenderung konvensional seperti ceramah, pendidik bertanya dan belum

menerapkan metode pembelajaran kontekstual. Peserta didik cenderung duduk

diam mendengarkan materi yang disampaikan tanpa mencatat dan ada sebagian

kecil peserta didik yang terlihat mencatat. Proses pembelajaran ketika telah

selesai, peneliti melihat beberapa buku catatan milik peserta didik dan diketahui

selama proses pembelajaran berlangsung, peserta didik mencatat sama persis yang

dituliskan pendidik di papan tulis. Kegiatan mencatat peserta didik yang sama

persis diberikan pendidik menyebabkan peserta didik menghafal materi .

Penyebab rendahnya hasil belajar peserta didik diindikasikan karena penerapan

perencanaan pembelajaran yang kurang tepat oleh pendidik. Tampak pada saat

kegiatan dikelas, pembelajaran masih cenderung berpusat pada pendidik. Hal

tersebut tidak relevan dengan pembelajaran kurikulum 2013 dimana peserta didik

aktif dalam pembelajaran.
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Penerapan metode pembelajaran berpusat pada pendidik cenderung membuat

peserta didik pasif. Peserta didik dalam pembelajaran ketika pendidik mengaitkan

beberapa masalah untuk menemukan sebuah konsep materi pelajaran, mereka

hanya diam dan merasa kesulitan, karena belum dibiasakan untuk mengaitkan

suatu konsep dengan konsep lainnya serta peserta didik tidak dilibatkan dalam

mengkonstruksi pengetahuan yang dimilikinya.

Hasil penelitian pendahuluan peneliti juga mengamati bahwa dalam proses

pembelajaran berlangsung pembelajaran satu arah, dimana pendidik menjelaskan

dan peserta didik mendengarkan pendidik berbicara. Peserta didik cenderung

duduk diam dan hanya mendengarkan guru menjelaskan materi sehingga

pembelajaran tidak menumbuhkan antusiasme peserta didik dalam belajar.

Prinsip pembelajaran terpadu ialah menempatkan peserta didik sebagai peran

utama, dan pendidik hanya bertindak sebagai fasilitator dalam proses

pembelajaran. Oleh karena itu, agar peserta didik tidak hanya duduk diam dan

mendengarkan pendidik berbicara diperlukan cara yang sesuai agar peserta didik

menjadi aktif, kreatif dan mandiri. Salah satunya yaitu dengan menerapkan

metode pembelajaran mind mapping atau pembelajaraan pemetaan pikiran.

Menurut Putra (2012: 60) mengemukakan bahwa mind mapping adalah.

The mind mapping strategy is one of teachers’ strategies in teaching. Not
only mind maps show facts, but also show thw overall structure of a subject
and the relative importance of individual parts of it. It helps students to
associate ideas, think creatively and make connections that might not
otherwise make.

Metode pembelajaran mind mapping adalah salah satu metode pembelajaran

inovatif yang berpijak pada pendekatan student centred. Mind mapping adalah
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suatu cara mencatat singkat dengan menggunakan kata kunci yang dapat

membantu peserta didik dalam menyusun, mengembangkan, dan mengingat

informasi yang telah dipelajari serta menemukan inti dari suatu materi secara

ringkas.

Melalui metode mind mapping diharapkan dapat lebih mempermudah pemahaman

terhadap materi pelajaran yang peserta didik akan pelajari. Proses pembelajaran

melalui pemetaan pikiran menggunakan metode mind mapping menempatkan

peserta didik untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran yang dapat

membuat peserta didik menjadi mandiri dan mampu berpikir kritis.

Berdasarkan uraian di atas, maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh Penerapan

Metode Mind Mapping Terhadap Hasil Belajar Tematik Terpadu Peserta Didik

Kelas IV SD Negeri 3 Sawah Lama Bandar Lampung”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, dapat diidentifikasikan masalah sebagai

berikut.

1. Pembelajaran berpusat pada pendidik atau teacher centred..

2. Peserta didik pasif dalam proses pembelajaran di dalam kelas.

3. Pembelajaran tidak menumbuhkan antusiasme peserta didik dalam belajar.

4. Peserta didik belum dibiasakan mengaitkan suatu konsep satu dengan konsep

lain dalam pembelajaran dan pemberian tugas.

5. Pendidik belum mengimplementasikan metode pembelajaran mind mapping.
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6. Rendahnya hasil belajar tematik terpadu peserta didik, dilihat dari banyaknya

nilai peserta didik yang belum mencapai nilai KKM yaitu 70 pada tema 2

yaitu 63,33%.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah peneliti membatasi

permasalahan yang diteliti, yaitu pada belum diimplementasikannya metode

pembelajaran mind mapping secara optimal dan rendahnya hasil belajar peserta

didik ranah kognitif kelas IV.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah di atas,

dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh

metode pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar tematik terpadu peserta

didik kelas IV SD Negeri 3 Sawah Lama Bandar Lampung.

Berdasarkan diajukannya pernyataan di atas, peneliti mengkaji sebagai berikut:

1. Apakah aktivitas belajar peserta didik pada pembelajaran tematik terpadu

dengan penerapan metode pembelajaran mind mapping berpengaruh terhadap

hasil belajar peserta didik.

2. Apakah perbedaan hasil belajar dengan penerapan metode pembelajaran mind

mapping lebih tinggi dibandingkan tidak menggunakan metode pembelajaran

mind mapping.
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E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan yang ingin

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh

penerapan metode pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar tematik

terpadu peserta didik kelas IV SD Negeri 3 Sawah Lama Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi referensi pengetahuan

bagi pendidik dan calon pendidik dalam mengetahui keadaan peserta didik dalam

pembelajaran, khususnya mengenai pengaruh metode mind mapping terhadap

hasil belajar peserta didik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peserta didik

Membantu peserta didik dalam memahami dan menguasi materi pelajaran dengan

metode pembelajaran yang menarik sehingga dapat meningkatkan hasil belajar

peserta didik

b. Bagi Pendidik

Meningkatkan kinerja pendidik secara profesional dengan senantiasa melakukan

inovasi dalam penerapan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan

karakteristik materi pembelajaran.
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c. Bagi Kepala Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada kepala sekolah guna

sebagi bahan pertimbangan untuk dapat menerapkan metode pembelajaran yang

menarik dalam kegiatan pembelajaran.

d. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan pengalaman yang

dapat meningkatkan motivasi serta wawasan peneliti sebagai calon pendidik agar

selalu belajar dalam mendidik dan membuat peserta didik aktif.

e. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi penelitian sejenis dalam

pengembangan ilmu pendidikan bagi para peneliti lanjutan.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembelajaran dan Metode Pembelajaran

1. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dan sumber belajar pada suatu

lingkungan belajar dalam hal penyampaian pengetahuan. Rusman (2015: 21)

mengemukakan bahwa pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses interaksi

antara guru dan siswa, baik secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun

secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran.

Sejalan dengan pendapat tersebut menurut Warsita dalam Rusman (2015: 21)

menyatakan bahwa Pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik

belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Hamalik (2015:

57) pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling

mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Karwono dan Mularsih (2017: 20)

Pembelajaran adalah setiap kegiatan yang dirancang untuk membantu individu

mempelajari sesuatu kecakakapan tertentu.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran adalah interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam rangka
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mengembangkan kemampuan peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang

terencana dan secara sistematis di bawah bimbingan, arahan, dan motivasi

pendidik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Proses interaksi antara pendidik

dan peserta didik bertujuan agar peserta didik memperoleh ilmu pengetahuan dan

pemahaman atas materi yang dipelajari.

2. Pengertian Metode Pembelajaran

Seorang pendidik memiliki cara tersendiri dalam menyelenggarakan proses

kegiatan pembelajaran dengan dasar yang jelas dan sistematis. Kegiatan

pembelajaran menggunakan suatu acuan tertentu, yang harus dipenuhi atau

dipatuhi agar tujuan pembelajaran yang diharapkan tercapai secara optimal.

Suprihatingrum (2016: 157) metode merupakan prinsip dasar sebuah cara kerja

yang secara teknis dapat dikembangkan untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas.

Sanjaya dalam Suprihatingrumn (2016: 153) metode adalah cara yang digunakan

untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata

agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Majid (2015: 23)

menyatakan bahwa metode pembelajaran merupakan penyajian efektif dari

muatan/konten tertentu pada suatu pembelajaran sehingga dapat dipahami dan

dimengerti oleh peserta didik. Hamdani (2011: 80) mengemukakan bahwa.

Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan
pelajaran kepada siswa. Karena penyampaian itu berlangsung dalam interaksi
edukatif, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang
dipergunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat
berlangsungnya pembelajaran.

Pendapat pendapat yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa

metode pebelajaran adalah cara yang digunakan pendidik dalam
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mengimplementasikan secara sistematis berdasarkan tujuan yang akan dicapai

dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Cara yang digunakan pendidik dalam

menyampaikan materi yang terkandung disesuaikan dengan kebutuhan peserta

didik agar efektif dalam pelaksanaannya.

3. Macam-macam Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran digunakan pendidik dalam kegiatana pembelajaran yang

dilakukan di kelas. Beberapa metode-metode pembelajaran yang berpusat pada

peserta didik atau student centered menurut Mulyatingsih (2010: 5-13) sebagai

berikut.

a. Metode investigasi

Metode investigasi dapat dilakukan secara kelompok atau individu. Metode ini

dilakukan dengan cara melibatkan peserta didik dalam kegiatan investigasi

(penelitian/penyidikan). Kegiatan peserta didik dimulai dari membuat

perencanaan, menentukan topik dan cara melakukan penyelidikan untuk

menyelesaikan topik. Metode investigasi melatih kemampuan menulis laporan,

keterampilan berkomunikasi dan keterampilan kerja kelompok.

b. Metode Penemuan

Metode penemuan adalah metode yang melibatkan peserta didik dalam proses

pengumpulan data dan pengujian hipotesis. Pendidik membimbing peserta didik

untuk menemukan pengertian baru, prakterk keterampilan dan memperoleh

pengetahuan berdasarkan pengalaman belajar mereka sendiri. Metode inquiry

peserta didik belajar secara aktif dan kreatif untuk mencari pengetahuan.
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c. Metode pemecahan masalah

Metode pemecahan masalah sangat potensial untuk melatih peserta didik berpikir

kreatif dalam menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi maupun

masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama.

Menggunakan metode pemecahan masalah, peserta didik belajar sendiri untuk

mengidentifikasi penyebab masalah dan alternatif untuk memecahkan masalahnya

dan pendidik bertugas memberikan masalah.

d. Metode Mind mapping

Mind mapping merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang digunakan untuk

melatih kemampuan menyajikan isi materi pelajaran dengan pemetaan pikiran

(mind mapping). Metode ini dikembangkan pertama kali oleh Tony Buzan. Model

ini dapat digunakan disemua pembelajaran, namun mata pelajaran yang berpotensi

untuk menggunakan metode mind mapping adalah mata pelajaran yang banyak

membutuhkan pemahaman konsep.

Menurut Fathurrohman (2015: 206) Mind Mapping diartikan sebagai suatu cara

untuk mengorganisasikan dan menyajikan konsep, ide, tugas, atau informasi.

Tony Buzan meyakini bahwa penggunaan mind map tidak hanya mampu

melejitkan proses memori, tetapi juga dapat meningkatkan kreatifitas dan

keterampilan menganalisis dengan mengoptimalkan fungsi belahan otak.

e. Metode Role playing

Metode role playing atau bermain peran dilakukan dengan cara mengarahkan

peserta didik untuk menirukan aktivitas di luar atau mendramatisasikan situasi,

ide, karakter khusus. Pendidik menyusun dan memfasilitasi permainan peran
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kemudian ditindak lanjuti dengan diskusi. Role playing digunakan untuk

menjelaskan sikap dan konsep rencana atau menguji penyelesaian masalah,

membantu peserta didik menyiapkan situasi nyata dan memahami situasi sosial

secara lebih mendalam.

f. Metode Simulasi

Metode simulasi merupakan latihan menempatkan peserta didik pada model

situasi yang mencerminkan kehidupan nyata. Simulasi menuntut peserta didik

untuk memainkan peran, membuat keputusan dan menunjukkan konsekuensi yang

harus dihadapi.  Simulasi dapat membantu peserta didik untuk memahami faktor-

faktor penting dalam kehidupan nyata, apa yang harus dimiliki dan bagaimana

cara memiliki agar bisa menjalankan kehidupan (tugas, pekerjaan) pada

lingkungan nyata.

Menurut Sani (2014: 178-243) beberapa macam metode pembelajaran inovatif

antara lain sebagai berikut:

1. Metode pembelajaran individual dengan modul
2. Metode pembelajaran kooperatif
3. Metode pembelajaran secara berpasangan
4. Metode pembelajaran teman sejawat
5. Metode brainstorming
6. Metode seminar Socrates
7. Metode pembelajaran induktif
8. Metode permainan
9. Metode pembelajaran menggunakan media pensil dan kertas
10. Metode peta pikiran
11. Metode penyelesaian masalah

Berdasarkan beberapa macam metode pembelajaran yang berlandaskan pada yang

berpusat pada peserta didik atau student centered di atas dan metode pembelajaran

inovatif, penelitian ini menggunakan metode pembelajaran mind mapping,

alasannya karena pada kurikulum 2013 membutuhkan suatu metode pembelajaran
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yang menuntut peserta didik aktif, dapat mengembangkan kreativitas, membuat

pelajaran bermakna, meningkatkan daya ingat serta kemandirian peserta didik

serta dekat dengan lingkungan peserta didik.

B. Metode Pembelajaran Mind Mapping

1. Pengertian Metode Pembelajaran Mind Mapping

Proses belajar banyak peserta didik umumnya tidak tertarik untuk membaca,

menulis catatan atau mengulang pembelajaran, sehingga dibutuhkan perubahan

cara belajar agar lebih bermakna. Memasuki tahun 1960-an Tony Buzan

menawarkan suatu pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk dapat

membuat sebuah catatan dengan menggunakan garis, gambar, simbol, dan warna

yang dipercaya akan sangat disukai dalam proses belajar yaitu mind mapping.

Menurut Faturrohman (2015: 206) menjelaskan bahwa.

Mind map (Peta Pikiran) dapat diartikan sebagai suatu cara untuk
mengorganisasikan dan menyajikan konsep, ide, tugas, atau informasi lainnya
dalam bentuk diagram radial hierarkis non linear. Mind Map umumnya
menyajikan informasi yang terhubung dengan topik sentral, dalam bentuk
kata kunci, gambar (simbol) dan warna sehingga suatu informasi dapat
dipelajari dan diingat secara cepat dan efisien.

Menurut Shoimin (2014: 105) menyatakan bahwa mind mapping atau Pemetaan

Pikiran adalah teknik pemanfaaatan seluruh otak dengan menggunakan citra

visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Sedangkan Kurniasih

dan Sani (2016: 53) mengemukakan bahwa mind mapping bisa disebut suatu

pemetaan pikiran atau peta pikiran adalah salah satu cara mencatat materi

pelajaran yang memudahkan siswa belajar.
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Beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran

mind mapping adalah suatu pembelajaran kreatif yang dapat membantu peserta

didik dalam pencapaian tujuan belajar. Hal ini bisa berupa peningkatan

kemampuan mengingat informasi dan pemahaman materi pembelajaran melalui

kegiatan mencatat yang menarik, efektif, dan efisien serta melatih kemandirian

peserta didik dalam menemukan suatu konsep.

2. Karakteristik Metode Pembelajaran Mind Mapping

Metode pembelajaran yang akan diterapkan pada pembelajaran di kelas memiliki

beberapa karakteristik atau ciri khas dalam penerapan dalam pembelajarannya.

Swadarma (2013: 10) menyatakan bahwa terdapat tujuh karakteristik  pokok dari

mind mapping. Karakteristik tersebut meliputi.

1. Kertas, menggunakan kertas putih polos berorientasi landscape.
2. Warna, menggunakan spidol warna-warni dengan jumlah warna sekitar

2-7 warna, sehingga di setiap cabang berbeda warna.
3. Garis, menggunakan garis lengkung yang bentuknya mengecil  dari

pangkal.
4. Huruf, pada cabang utama yang dimulai dari central image

menggunakan huruf kapital, sedangkan pada cabang menggunakan huruf
kecil. Posisi antara garis dan huruf sama panjang.

5. Keyword, menggunakan kata kunci yang dapat mewakili pesan yang
ingin disampaikan.

6. Key Image, menggunakan kata bergambar yang memudahkan untuk
mengingat.

Wycoff (2004: 67) ciri khas mind mapping antara lain sebagai berikut.

1. Fokus pusat yang berisi citra atau lambang gambaran masalah atau
informasi yang dipetakan, diletakkan ditengah halaman.

2. Gagasan dibiarkan mengalir bebas tanpa penilaian.
3. Kata-kata kunci digunakan untuk menyatakan gagasan.
4. Gagasan kata kunci dihubungkan ke focus pusat dengan garis.
5. Warna digunakan untung menerangi dan menekankan pentingnya sebuah

gagasan.
6. Gambar dan lambang digunakan untuk menyoroti gagasan dan

merangsang pikiran agar membentuk kaitan yang lain.
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Menurut Buzan dan Barry (2004: 68) karakteristik mind mapping sebagai berikut.

1. Subyek yang menjadi perhatian mengalami kristalisasi dalam citra
sentral.

2. Tema utama dari subyek memancar dari citra sentral sebagai cabang-
cabang.

3. Cabang-cabang terdiri dari citra kunci atau kata kunci dituliskan di garis
yang berasosiasi. Topik-topik dengan tingkat kepentingan yang lebih
kecil juga digambarkan sebagai cabang-cabang yang melekat pada
cabang dari tingkat yang lebih tinggi.

4. Cabang-cabang ini membentuk struktur nodus yang berhubungan.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik mind

mapping adalah membuat suatu peta pikiran dimana struktur, tema besar atau

subyek di tempatkan di tengah kertas kemudian beri garis memencar ke segala

arah untuk subtema materi dan keterangan lainnya sesuai dengan topik atau materi

pembelajaran.

3. Kegunaan Metode Pembelajaran Mind Mapping

Penggunaan metode pembelajaran mind mapping terdapat beberapa kegunaan

yang bermanfaat terutama pada peserta didik. Menurut Buzan (2008: 5) kegunaan

mind mapping antara lain sebagai berikut.

1. Memberikan pandangan menyeluruh pokok masalah atau area yang luas.
2. Memungkinkan kita merencanakan rute atau membuatpilihan-pilihan dan

mengetahui ke mana kita pergi dan di manakita berada.
3. Mengumpulkan sejumlah besar data di satu tempat.
4. Mendorong pemecahan masalah dengan membiarkan kita melihatjalan-

jalan terobosan kreatif baru.
5. Menyenangkan untuk dilihat,dibaca, dicerna dan diingat.

Herdin (2017) ada sejumlah manfaat Mind Map bagi peserta didik yaitu antara

lain.

1. Mind Map cara hebat membuat catatan sekolah.
2. Mind Map meningkatkan daya ingat.
3. Mind Map membantu meningkatkan kreativitas.
4. Mind Map cara terbaik membuat karangan singkat.
5. Mind Map cara mudah belajar saat menghadapi ujian.
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6. Mind Map meningkatkan rasa percaya diri anak.
7. Mind Map sangat efektif untuk menggali ide.
8. Mind Map sangat powerfull untuk memecahkan masalah dan membuat

keputusan yang tepat.

Menurut Swadarma (2013: 8) kegunaan mind mapping adalah sebagai berikut.

Mengumpulkan data; Mengembangkan dan menganalisis ide/pengetahuan;
Memudahkan untuk melihat kembali sekaligus mengulang-ulang ide gagasan;
Membuat banyak pilihan dari berbagai rute keputusan yang mungkin;
Mempermudah proses brainstorming; Dapat melihat gambaran besar dari
suatu gagasan; Menyederhanakan struktur ide dan gagasan; Menyeleksi
informasi berdasarkan sesuatu yang dianggap penting dan sesuai dengan
tujuan; Mempercepat dan menambah pemahaman pada saat pembelajaran;
Mengasah kemampuan kerja otak.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keunggulan mind mapping

adalah: Memberi gambaran secara umum data atau materi yang dipelajari, mudah

dilihat, mudah diingat dan melatih kreativitas.

4. Langkah-langkah Pembelajaran Metode Pembelajaran Mind Mapping

Memulai langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan metode mind

mapping, terlebih dahulu harus memahami langkah pembuatan mind mapping

Langkah pembuatan mind mapping menurut Faturrohman (2015: 207) antara lain.

a. Mulai dari tengah untuk menentukan topik sentral (menentukan
“pohon”), dibuat dalam kertas kosong bentuk landscape, disertai gambar
bewarna.

b. Tentukan topik utama (menentukan “cabang”) sebagai bagian penting
dari Topik Sentral.

c. Tentukan subtopik sebagai “ranting” yang diambil dari topik utama.
d. Secara kreatif gunakan gambar, simbol, kode, dan dimensi seluruh peta

pikiran Anda.
e. Sedapat mungkin gunakan kata kunci tunggal (maksimal 2 kata), dengan

huruf capital atau huruf kecil.
f. Gunakan garis lengkung untuk menghubungkan antara topik sentral

dengan topik utama dan subtopik. Untuk stimulasi visual, gunakan warna
dan ketebalan yang berbeda untuk masing-masing alur hubungan.

g. Kembangkan Mind Map sesuai gaya Anda sendiri.
h. Untuk memahami suatu teks, Anda terlebih dahulu harus membaca teks

tersebut untuk memperoleh gambaran mental (mental image) yang
menyeluruh dan bermakna.
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Langkah membuat Peta Pikiran menurut DePorter dalam Shoimin (2014: 106)

antara lain.

1. Tulis gagasan utamanya di tengah-tengah kertas dan lingkupilah dengan
lingkaran, persegi, atau bentuk lain.

2. Tambahkan sebuah cabang yang keluar dari pusatnya untuk setiap poin
atau gagasan utama. Jumlah cabang-cabangnya akan bervariasi,
tergantung dari jumlah gagasan atau segmen. Gunakan warna yang
berbeda untuk tiap-tiap cabang.

3. Tuliskan kata kunci atau frasa pada tiap-tiap cabang yang dikembangkan
untuk detail. Kata-kata kunci adalah kata-kata yang menyampaikan inti
sebuah gagasan dan memicu ingatan pembelajar.

4. Tambahkan simbol-simbol dan ilustrasi-ilustrasi untuk mendapatkan
ingatan yang lebih baik.

Menerapkan metode pembelajaran mind mapping dalam kegiatan pembelajaran,

adapun beberapa langkah yang harus dilakukan. Langkah pembelajaran mind

mapping menurut Mulyatiningsih (2010: 11) adalah sebagai berikut.

1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai
2. Guru mengemukakan konsep atau permasalahan yang akan ditanggapi

oleh siswa. Permasalahan yang dipilih sebaiknya mempunyai banyak
alternatif jawaban

3. Peserta didik mengidentifikasi jawaban dalam bentuk peta pikiran atau
diagram.

4. Peserta didik diberi kesempatan utuk menjelaskan ide pemetaan konsep
berpikirnya.

5. Dari data hasil diskusi, peserta didik diminta membuat kesimpulan dan
guru memberi peta pikiran yang telah disiapkan sebagai pembanding
dengan hasil buatan peserta didik.

Langkah pembelajaran menurut Sani (2014: 241) dengan menggunakan mind

mapping antara lain.

1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai.
2. Guru mengemukakan konsep/ permasalahan yang akan ditanggapi oleh

siswa/sebaiknya permasalahan yang mempunyai alternatif jawaban.
3. Membentuk kelompok yang anggotanya 2-3 orang.
4. Tiap kelompok mencatat alternatif jawaban hasil diskusi.
5. Tiap kelompok (atau diacak kelompok tertentu) membaca hasil diskusinya,

guru mencatat di papan dan mengelompokkan sesuai kebutuhan guru.
6. Peserta didik membuat peta pikiran atau diagram berdasarkan alternatif

jawaban yang telah didisukusikan.
7. Peserta didik diberi kesempatan menjelaskan pemetaan berpikirnya.
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8. Peserta didik diminta membuat kesimpulan dan guru memberi
perbandingan sesuai konsep yang disediakan.

Langkah Pembelajaran mind mapping menurut Aqib (2013: 23) antara lain.

1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai.
2. Guru mengemukakan konsep/ permasalahan yang akan ditanggapi oleh

siswa/sebaiknya permasalahan yang mempunyai alternatif jawaban.
3. Membentuk kelompok yang anggotanya 2-3 orang.
4. Tiap kelompok menginventarisasi/ mencatat alternatif jawaban hasil

diskusi.
5. Tiap kelompok (atau diacak kelompok tertentu) membaca hasil

diskusinya, guru mencatat di papan dan mengelompokkan sesuai
kebutuhan guru.

6. Dari data-data dipapan, siswa diminta membuat kesimpulan atau guru
memberi bandingan sesuai konsep yang disediakan guru.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam metode

pembelajaran mind mapping dapat diimplementasikan dengan menggunakan

langkah-langkah pembelajaran menurut Sani (2014: 241) dan langkah membuat

peta pikiran menurut De Porter dalam Shoimin (2014: 106), karena langkah

pembelajaran dan langkah pembuata peta pikiran yang dijabarkan sistematis dan

lebih mudah di aplikasikan kepada peserta didik.

5. Kekurangan dan Kelebihan Metode Pembelajaran Mind Mapping

Mind mapping tidak hanya memilki kegunaan tetapi juga memiliki kelebihan.

Swadarma (2013: 9) kelebihan metode pembelajaran mind mapping adalah

sebagai berikut:

1. Menarik perhatian siswa dan mudah tertangkap mata
2. Meningkatkan kinerja manajemen pengetahuan
3. Memaksimalkan sistem kerja otak
4. Saling berhubungan satu sama lain sehingga makin banyak ide dan

informasi yang dapat disajikan
5. Memacu kreativitas, sederhana dan mudah dikerjakan

Kelebihan metode pembelajaran mind mapping menurut Shoimin (2014: 107)

antara lain.
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1. Cara ini cepat
2. Teknik dapat digunakan untuk mengorganisasikan ide-ide yang muncul

dalam pemikiran.
3. Proses menggambar diagram bisa memunculkan ide-ide yang lain.
4. Diagram yang sudah terbentuk bisa menjadi panduan untuk menulis.

Menurut Warseno (2011: 83) Kelebihan metode pembelajaran mind mapping

sebagai berikut.

1. Dapat mengemukakan pendapat secara bebas
2. Dapat bekerja sama dengan teman lainnya
3. Catatan lebih padat dan jelas
4. Lebih mudah mencari catatan jika diperlukan
5. Catatan lebih terfokus pada inti materi
6. Membantu otak untuk mengatur, mengingat, dan membuat hubungan
7. Memudahkan penambahan informasi baru
8. Pengkajian ulang bisa lebih cepat

Kekurangan metode pembelajaran mind mapping menurut Shoimin (2014: 107)

antara lain.

1. Hanya siswa yang aktif yang terlibat.
2. Tidak seluruh murid belajar.
3. Jumlah detail informasi tidak dapat dimasukkan.

Menurut Warseno (2011: 83) kekurangan metode pembelajaran mind mapping

antara lain.

1. Hanya siswa yang aktif yang terlibat.
2. Tidak sepenuhnya siswa yang belajar.
3. Mind map siswa bervariasi sehingga guru akan kewalahan dalam

memeriksa mind map siswa.

Menurut Yuliatul dalam Guspriyanto (2012: 23) menjelaskan bahwa kekurangan

dari mind mapping adalah sebagai berikut.

1. Waktu terbuang untuk menulis kata-kata yang tidak memiliki hubungan
dengan ingatan.

2. Waktu terbuang untuk membaca kembali kata-kata yang tidak perlu.
3. Waktu terbuang untuk cari kata kunci.
4. Hubungan kata kunci pengingat terputus oleh kata-kata yang

memisahkan.
5. Kata kunci pengingat terpisah oleh jarak.
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Berdasarkan uraian di atas, metode pembelajaran mind mapping merupakan salah

satu metode pembelajaran yang memiliki kelebihan yakni meningkatkan

pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari dan dapat meningkatkan

motivasi belajar peserta didik, mudah mengingat materi, melatih kreatifitas

peserta didik, dan menghargai waktu.

C. Belajar

1. Pengertian Belajar

Belajar adalah suatu proses yang dilakukan manusia, yang ditandai dengan

perubahan tingkah laku. Perubahan yang terjadi pada seseorang yang telah belajar

yaitu meliputi aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotorik. Suryani dan

Agung (2012: 36) menyatakan bahwa belajar adalah.perubahan tingkah laku yang

terjadi dari hasil latihan yang dilakukan secara sadar, bersifat fungsional, menetap,

bersifat aktif dan positif berdasarkan atas latihan, bertujuan dan terarah serta

mencakup keseluruhan aspek kepribadian. Susanto (2013: 4) menyatakan bahwa

belajar adalah.

Suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan
sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru
sehingga memungkinkan seseorang terjadinya perubahan perilaku yang relatif
tetap baik dalam berpikir, merasa, maupun dalam bertindak.

Rusman (2015: 12)  menyatakan bahwa belajar merupakan suatu aktivitas yang

dapat dilakukan secara psikologis maupun secara fisiologis. Aktivitas yang

bersifat psikologis yaitu aktivitas proses mental, misalnya aktivitas berpikir,

memahami, menyimpulkan, menyimak, menelaah, membandingkan,

membedakan, mengungkapkan, menganalisis dan sebagainya. Aktivitas yang
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fisiologis yaitu aktivitas yang proses penerapan seperti melakukan eksperimen

atau percobaan, latihan, kegiatan praktik, membuat karya (produk), apresiasi dan

sebagainya.

Slameto (2015: 2) menyatakan bahwa belajar ialah suatu proses usaha yang

dilakukan seseorang untuk memperoleh Suatu perubahan tingkah laku yang baru

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya. Al Tabany (2014: 18) belajar diartikan sebagai perubahan pada

individu yang terjadi melalui pengalaman, dan bukan karena pertumbuhan atau

perkembangan tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak lahir.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu

usaha yang dilakukan seseorang agar terjadi perubahan tingkah laku dalam diri

seseorang dari aspek afektif, kognitif dan psikomotorik melalui hasil pengalaman

yang telah diperoleh melalui interaksi dengan lingkungannya. Proses belajar tidak

dilakukan dalam sekali waktu namun dilakukan secara terus menerus.

2. Tujuan Belajar

Menurut Sardiman (2011: 26-28) mengemukakan bahwa tujuan belajar ada tiga

macam, antara lain yaitu, 1. Untuk mendapatkan pengetahuan; 2. Penanaman

konsep dan keterampilan; 3. Pembentukan sikap. Sejalan dengan hal tersebut

menurut Suprijono (2015: 5) mengemukakan bahwa.

Tujuan belajar yang eksplisit diusahakan untuk dicapai dengan tindakan
instruksional, lazim dinamakan instructional effects, yang biasa berbentuk
pengetahuan dan keterampilan. Sementara, tujuan belajar sebagai hasil yang
menyertai tujuan belajar instruksional lazim disebut nurturant effects.
Bentuknya berupa, kemampuan berpikir kritis dan kreatif, sikap terbuka dan
demokratis, menerima orang lain, dan sebagainya.
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Menurut Hamalik (2008: 73-75) tujuan belajar terdiri atas tiga komponen antara

lain.

1. Tingkah laku terminal
Tingkah laku terminal adalah komponen tujuan belajar yang menentukan
tingkah laku siswa setelah belajar.

2. Kondisi-kondisi tes.
Komponen kondisi tes tujuan belajar menentukan situasi dimana siswa
dituntut untuk mempertunjukkan tingkah laku terminal.

3. Ukuran-ukuran perilaku.
Komponen ini merupakan suatu pernyataan tentang ukuran yang
digunakan untuk membuat pertimbangan mengenaiperilaku siswa.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan

belajar adalah suatu perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki atau

dikuasai oleh peserta didik setelah melakukan serangkaian atau setelah melakukan

belajar tertentu. Tujuan belajar juga diharapkan dapat menanamkan konsep

pengetahuan dan keterampilan serta pembentukan sikap dalam diri individu

kearah yang positif atau lebih baik.

3. Prinsip Belajar

Prinsip belajar adalah landasan suatu landasan agar proses belajar dapat berjalan

dengan baik antara guru dengan peserta didik. Prinsip belajar menurut Susanto

(2013: 89) prinsip belajar yaitu sebagai berikut :

1. Belajar merupakan bagian dari perkembangan
2. Belajar berlangsung seumur hidup
3. Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan, lingkungan,

kematangan, serta usaha individu secara aktif
4. Belajar mencakup segala semua aspek kehidupan
5. Kegiatan belajar berlangsung disembarang tempat dan waktu
6. Belajar berlangsung baik dengan guru atau tanpa guru
7. Belajar yang terencana dan disengaja menuntut motivasi yang tinggi
8. Perbuatan belajar bervariasi dari yang paling sederhana sampai dengan

yang amat komplek
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Prinsip-prinsip belajar dalam Rusman (2015: 31-34) antara lain.

1. Perhatian dan Motivasi.
2. Keaktifan
3. Keterlibatan langsung
4. Pengulangan
5. Tantangan
6. Balikan dan Penguatan
7. Perbedaan Individual

Prinsip-prinsip belajar menurut Rothwall dalam Karwono dan Mularsih (2017:

34-43) antara lain.

Prinsip Kesiapan (Readinees); Prinsip Motivasi (Motivation); Prinsip
Persepsi; Prinsip Tujuan; Prinsip Perbedaan Individual; Prinsip Transfer dan
Retensi; Prinsip Belajar Kognitif; Prinsip Belajar Afektif; Prinsip Belajar
Evaluasi; Prinsip Belajar Psikomotor.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka kesimpulannya prinsip belajar

adalah landasan agar proses belajar dapat belajar dengan baik dengan

memperhatikan perbedaan individual peserta didik, motivasi dan perhatian serta

balikan antara pendidik dan peserta didik. Peran pendidik sangat penting dalam

mempertimbangkan prinsip-prinsip belajar sesuai karakteristik peserta didik.

4. Teori Belajar

Kegiatan pembelajaran ada beberapa teori yang dapat digunakan sebagai

landasan. Sukmadinata dalam Rusman (2015: 7) Teori belajar yang digunakan

dalam literature tentang belajar dan pembelajaran antara lain sebagai berikut.

1. Teori Belajar Behavioristik

Menurut aliran behavioristik, belajar merupakan perubahan perilaku berdasarkan

stimulus-respons. Teori classical conditioning (pengkondisian atau persyaratan

Klasik menurut Pavlov dalam Suprihatiningrum (2016: 20) menyatakan bahwa.

Seorang individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami
dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respons yang
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diiinginkan, sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh
stimulus yang berasal sari luar dirinya.

Skinner salah satu tokoh aliran behaviorisme meyakini bahwa perilaku dikontrol

melalui proses operant conditioning. Menurut Skinner dalam Suprihatingrum

(2016: 20) operant conditioning adalah suatu proses perilaku operant (penguatan

positif atau negatif) yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang

kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. Unsur terpenting dalam belajar

adalah penguatan, dalam hal ini pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan

stimulus respon akan semakin kuat bila diberi penguatan.

Rusman (2015: 45) belajar dalam teori behavioristik adalah tingkah laku yang

dapat diamati yang disebabkan adanya stimulus dari luar. Teori belajar

behavioristik memandang bahwa perilaku terbentuk melalui keterkaitan antara

rangsangan (stimulus) dengan tindak balas (respons).

Manusia dipandang sebagai organisme yang pasif, yang dikuasai stimulus-

stimulus yang terdapat pada lingkungannya. Seorang dianggap telah belajar

sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya karena adanya

stimulus.

2. Teori Belajar Konstruktivistik

Vygotsky dalam Suprihatingrum (2016: 27) teori belajar konstruktivistik adalah.

Lingkungan sosiokultural tidak hanya sekadar memberi stimulasi kognitif
yang memicu konflik dan keseimbangan, tetapi proses mental yang lebih
tinggi seperti memerhatikan dengan sukarela atau mengingat dengan sukarela
dibentuk dan dindukung oleh interaksi sosial.

Brunner dalam Suprihatingrum (2016: 29) berpendapat bahwa manusia harus aktif

mencari pengetahuan mereka sendiri agar apa yang dicarinya dapat lebih

bermakna. Aplikasi teori ini adalah pembelajaran aktif, dimana peserta didik
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hendaknya belajar sendiri, mengonstruksi pengetahuan sendri melalui pengalaman

belajar. Rusman (2015: 49) mengemukakan bahwa. teori belajar konstruktivistik

mempunyai pandangan bahwa pengetahuan dan pemahaman tidaklah diperoleh

secara pasif akan tetapi dengan cara yang aktif melalui pengalaman personal dan

aktivitas eksperiental.

Menurut Poedjiaji dalam Rusman (2015: 49) mengemukakan bahwa dalam

pembelajaran, guru perlu memotivasi siswa menggunakan teknik-teknik yang

kritis untuk mengaplikasikan konsep-konsep yang bermakna bagi dirinya.

Pandangan konstruktivistik, peserta didik belajar dengan baik apabila mereka

dapat membawa apa yang sedang mereka pelajari kedalam penerapan kehidupan

nyata sehari-hari dan mendapat manfaat bagi dirinya.

3. Teori Belajar Kognitif

Piaget dalam Suprijono (2015: 56) menyatakan bahwa seorang anak maju melalui

empat tahap perkembangan kognitif sejak lahir hingga dewasa yaitu: tahap sensori

motor, pra-operasional, operasi konkret dan operasi formal. Menurut Rusman

(2015: 55) setiap organisme harus beradaptasi secara fisik dengan lingkungan

untuk dapat bertahan hidup, demikian juga struktur pikiran manusia.

Manusia berhadapan dengan berbagai tantangan, gejala baru dan permasalahan

hidup yang harus diselesaikannya secara kognitif (mental). Perilaku manusia

selalu dipengaruhi oleh proses mental seperti motivasi, kesengajaan, persepsi,

keyakinan, minat dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teori-teori belajar terdiri dari

teori behaviorisme, teori belajar kognitif, dan teori konstruktivisme. Teori
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behaviorisme memandang belajar sebagai perubahan tingkah laku yang berasal

dari pengalaman. Teori belajar kognitif memandang bahwa belajar merupakan

aktivitas mental yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Teori

konstruktivisme memandang belajar adalah proses aktif peserta didik dalam

mengonstruksi pengetahuan.

Metode pembelajaran mind mapping lebih mengacu kepada teori belajar

kontruktivistik, karena sesuai dengan pengertiannya dalam proses pembelajaran

peserta didik akan lebih berperan aktif dalam membentuk pengetahuannya melalui

interaksi dengan lingkungan atau pengalaman belajar peserta didik sendiri, bukan

hasil bentukan orang lain sehingga proses belajar akan lebih bermakna.

Pembelajaran mind mapping akan berpengaruh apabila peserta didik berperan

aktif dalam kegiatan pembelajaran dan mengingat suatu konsep berdasarkan hasil

bentukan dirinya sendiri melalui pendidik sebagai fasilitator.

D. Hasil Belajar

1. Pengertian Hasil Belajar

Kegiatan belajar dan pembelajaran di kelas pada peserta didik membuat peserta

didik memperoleh suatu pengalaman yang mencakup ranah kognitif, afektif dan

psikomotorik. Susanto (2013: 5) mengemukakan bahwa hasil belajar yaitu

perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek

kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar.

Menurut Suprijono (2015:7) hasil belajar adalah perubahan perilaku secara

keseluruhan bukan hanya satu aspek potensi kemanusiaan saja. Menurut Rusman
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(2015: 67) menyatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki

siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.

Dimyati dan Mudjiono (2015: 3) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan hasil

dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Pendapat tersebut

dipertegas lagi oleh Nawawi dalam Rusman (2015: 5) yang menyatakan bahwa

hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari

materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil

tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa  hasil

belajar adalah kemampuan yang dimiliki seseorang setelah ia mengalami

pengalaman belajarnya berupa perubahan dalam aspek kognitif, afektif dan

psikomotorik. Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat memberi informasi

kepada guru tentang kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan

pembelajaran.

Penelitian ini, membatasi hasil belajar peserta didik yang diamati yaitu pada hasil

belajar ranah kognitif saja. Menurut Bloom dalam Dimyati dan Mudjiono (2015:

202-204) ranah kognitif merupakan segi kemampuan yang berkaitan dengan

aspek-aspek pengetahuan, penalaran, atau pikiran. Bloom membagi ranah kognitif

ke dalam enam tingkatan atau kategori, yaitu :

1. Pengetahuan, merupakan tingkat terendah tujuan ranah kognitif berupa
pengenalan dan pengingatan kembali terhadap bentuk pengetahuan
tentang fakta, istilah, dan prinsip-prinsip.

2. Pemahaman, merupakan tingkat berikutnya dari tujuan ranah kognitif
berupa kemampuan memahami atau mengerti tentang isi pelajaran yang
dipelajari tanpa perlu menghubungkannya dengan isi pelajaran lainnya.

3. Penerapan, merupakan kemampuan menggunakan generalisasi atau
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abstraksi lainnya yang sesuai dalam situasi konkret dan atau situasi baru.
4. Analisis, merupakan kemampuan menjabarkan isi pelajaran ke bagian-

bagian yang menjadi unsur pokok.
5. Sintesis, merupakan kemampuan menggabungkan unsur-unsur pokok ke

dalam struktur yang baru.
6. Evaluasi, merupakan kemampuan menilai isi pelajaran untuk suatu

maksud atau tujuan tertentu.

2. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Hasil belajar sebagai salah satu indikator pencapaian tujuan pembelajaran tidak

terpisah dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor-faktor yang

mempengaruhi hasil belajar menurut Munadi dalam Rusman (2015: 67-68)

meliputi faktor internal dan eksternal, antara lain sebagai berikut.

a. Faktor Internal
1. Faktor Fisiologis

Secara umum kondisi fisiologis, seperti kondisi kesehatan yang prima,
tidak dalam keadaan lelah dan capek, tidak dalam keadaan cacat jasmani
dan sebagainya. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi siswa dalam
menerima materi pelajaran.

2. Faktor Psikologis
Setiap individu dalam hal ini siswa pada dasarnya memiliki kondisi
psikologis yang berbeda-beda, tentunya hal ini turut mempengaruhi hasil
belajarnya. Beberapa faktor psikologis meliputi intelegensi (IQ),
perhatian, minat, bakat, motif, motivasi, kognitif dan daya nalar siswa.

b. Faktor Eksternal
1. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan dapat mempengaruhi hasil belajar. Faktor lingkungan
ini meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan alam
misalnya suhu, kelmbaban dan lain-lain. Belajar pada tengah hari di
ruang yang memiliki ventilasi udara yang kurang tentunya akan berbeda
suasana belajarnya dengan yang belajar di pagi hari yang udaranya masih
segar dan di ruang yang cukup mendukung untuk bernapas lega.

2. Faktor Instrumental
Faktor-faktor instrumental adalah faktor yang keberdaan dan
penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan.
Faktor-faktor ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk
tercapainya tujuan-tujuan belajar yang telah direncanakan. Faktor-faktor
instrumental ini berupa kurikulum, sarana dan guru.
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Susanto (2013:12) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah sebagai

berikut.

1. Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri peserta
didik, yang mempengaruhi kemampuan belajarnya.

2. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri peserta
didik yang mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan
masyarakat.

Suhana (2014: 8-10) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar antara lain.

1. Peserta didik dengan sejumlah latar belakangnya yang mencakup:
1. Tingkat kecerdasan (intelegent quotient)
2. Bakat (aptitude)
3. Sikap (attitude)
4. Minat (interest)
5. Motivasi (motivation)
6. Keyakinan (belief)
7. Kesadaran (consciousness)
8. Kedisiplinan (discipline)
9. Tanggung jawab (responsibility)

2. Pengajar yang Profesional yang memiliki:
a. Kompetensi pedagogic
b. Kompetensi kepribadian
c. Kompetensi sosial
d. Kompetensi profesional

3. Atmosfir pembelajaran partisipatif dan interaktif yang dimanifestasikan
dengan adanya komunikasi timbale balik dan multiarah (multiple
communication) secara aktif kreatif, efektif, inovatif dan menyenangkan
yaitu:
a. Komunikasi antara guru dengan peserta didik.
b. Komunikasi antara peserta didik dengan peserta didik.
c. Komunikasi kontekstual dan integratif antara guru, peserta didik

dengan lingkungannya.
4. Sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran, sehingga

peserta didik merasa betah dan bergairah (enthuse) untuk belajar yang
mencakup:
a. Lahan tanah
b. Bangunan
c. Perlengkapan

5. Kurikulum
6. Lingkungan agama, sosial, budaya, politik, ekonomi, ilmu dan teknologi

serta lingkungan sekitar.
7. Atmosfir kepemimpinan pembelajaran yang sehat, partisipatif,

demokratis, dan situasional.
8. Pembiayaan yang memadai.
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Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik yaitu segala sesuatu

yang berasal dari dalam diri peserta didik dan dari luar diri peserta didik yang

dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik.

E. Pembelajaran Tematik Terpadu

1. Pengertian Pembelajaran Tematik Terpadu

Pembelajaran tematik terpadu merupakan pembelajaran yang menggunakan tema

dalam menghubungkan berbagai gagasan, konsep, keterampilan, sikap, dan

nilaidengan mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan

pengalaman bermakna bagi peserta didik. Menurut Rusman (2015: 139)

mengemukakan bahwa.

Pembelajaran tematik terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang
memungkinkan siswa, baik secara individual maupun kelompok, aktif
menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara
holistic, bermakna dan autentik.

Poerwadarminta dalam Kemendikbud (2013: 232) Pembelajaran tematik terpadu

adalah pembelajaran tepadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa

mata pelajaran sehingga dapat  memberikan pengalaman bermakna kepada peserta

didik. Mulyasa (2013: 170) mengemukakan bahwa pembelajaran tematik terpadu

adalah pembelajaran yang diterapkan pada tingkatan pendidikan dasar yang

menyuguhkan proses belajar berdasarkan tema untuk kemudian dikombinasikan

dengan mata pelajaran lainnya.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik

terpadu adalah sistem pembelajaran peserta didik akan memahami konsep yang
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mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan

konsep lain yang telah dipahaminya dan menekankan pada penerapan konsep

pembelajaran sambil melakukan sesuatu yang dalam pembelajarannya mata

pelajaran yang ada terintergrasi dalam suatu tema tertentu. Pelaksanaan

embelajaran tematik terpadu, disampaikan secara terpadu dalam satu waktu tanpa

terlihat pemisahan antar pelajarannya.

2. Karakteristik Pembelajaran Tematik Terpadu

Pembelajaran tematik terpadu memiliki beberapa karaktersitik tersendiri. Rusman

(2015: 146) pembelajaran tematik terpadu memiliki karakteristik sebagai berikut.

1. Berpusat pada siswa. Dalam hal ini siswa ditempatkan sebagai pusat
pembelajaran, dimana siswa sebagai subjek belajar sedangkan guru
hanya berperan sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan kepada
siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran.

2. Memberikan pengalaman langsung pada anak. Pembelajaran tematik
terpadu memberikan situasi siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata
atau konkret sebagai dasar untuk mereka memahami pembelajaran.

3. Pemisahan muatan mata pelajaran tidak begitu jelas. Kegiatan
pembelajaran yang menerapkan pembelajaran tematik terpadu pemisahan
antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lain tidak begitu jelas.
Jadi antar satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain masih saling
terkait dengan tema.

4. Menyajikan Konsep dari berbagai muatan mata pelajaran.  Pembelajaran
tematik terpadu menyajikan konsep-konsep berkaitan dengan tema dari
berbagai muatan mata pelajaran yang dipadukan dalam proses
pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat memahami konsep tersebut
secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam
memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-
hari.

5. Bersifat luwes/Fleksibel. Dimana guru dapat mengaitkan dan
memadukan bahan ajar dari berbagai muatan pelajaran, bahkan
mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan dimana
sekolah dan siswa berada.

6. Hasil pembelajaran berkembang sesuai minat dan kebutuhan siswa.
Siswa diberi kesempatan untuk dapat mengoptimalkan potensi yang
dimilikinya sesuai dengan minat, bakat dan kebutuhannya.

7. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan.
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Menurut Daryanto (2014: 5-6) karakteristik pembelajaran tematik terpadu adalah

sebagai berikut.

1. Berpusat pada siswa
2. Memberikan pengalaman langsung
3. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas
4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran
5. Bersifat fleksibel
6. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa
7. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain

Kemendikbud (2013: 224-225) Pembelajaran tematik terpadu memiliki ciri khas

atau karakteristik, antara lain sebagai berikut.

1. Pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan
dan kebutuhan anak usia sekolah dasar;

2. Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik
bertolak dari minat dan kebutuhan peserta didik;

3. Kegiatan belajar dipilih yang bermakna dan berkesan bagi peserta didik
sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama;

4. Memberi penekanan pada  keterampilan berpikir peserta didik;
5. Menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan

permasalahan yang sering ditemui peserta didik dalam lingkungannya;
dan

6. Mengembangkan keterampilan sosial peserta didik, seperti kerjasama,
toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik pembelajaran

tematik terpadu memusatkan perhatian peserta didik yang ditempatkan sebagai

student centered, pemisahan antar mata pelajaran tidak begitu jelas, kegiatan

belajar yang diterapkan melaui pengalaman langsung atau dunia nyata untuk

melatih keterampilan berpikir peserta didik agar pembelajaran lebih bermakna

3. Kekurangan dan Kelebihan Pembelajaran Tematik Terpadu

Pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran memiliki beberapa kekurangan

dan kelebihan jika pembelajaran tersebut diterapkan pada peserta didik.

Pembelajaran tematik terpadu memiliki beberapa kelebihan menurut Rusman

(2015: 153) antara lain.



36

1. Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat
perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar.

2. Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik
bertolak dari minat dan kebutuhan siswa.

3. Kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga
hasil belajar dapat bertahan lebih lama.

4. Membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa.
5. Menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan

permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya.
6. Mengembangkan keterampilan sosial siswa, seperti kerja sama, toleransi,

komunikasi dan tanggap terhadap gagasan orang lain.

Poerwadarminta dalam Kemendikbud (2013) penggunaan tema diharapkan akan

memberikan banyak keuntungan, antara lain.

1. Peserta didik mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu,
2. Peserta didik mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan

berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama;
3. Peserta didik memahami  materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan;
4. Peserta didik dapat dapat memiliki kompetensi dasar lebih baik, karena

mengkaitkan mata pelajaran  dengan pengalaman pribadi peserta didik;
5. Peserta didik mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena

materi disajikan dalam konteks tema yang jelas;
6. Peserta didik lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam

situasi nyata, untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam satu mata
pelajaran sekaligus mempelajari mata pelajaran lain;

7. Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan
secara tematik dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam dua atau
tiga pertemuan,  waktu selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan
remedial, pemantapan, atau pengayaan.

Beberapa pendapat ahli di atas, maka kesimpulannya kelebihan pembelajaran

tematik terpadu yaitu pengalaman belajar yang disesuaikan dengan tingkat

perkembangan peserta didik dan lingkungan sekitar peserta didik, pembelajaran

menyesuaikan minat dan kebutuhan peserta didik, dapat mengembangkan

keterampilan berpikir serta keterampilan sosial peserta didik.

Pembelajaran tematik terpadu tidak hanya memiliki kelebihan saja, namun

memiliki beberapa kekurangan. Menurut Indarwati dalam Trianto (2013: 90)

pembelajaran tematik memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya yaitu, pada
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perencanaan dan pelaksanaan evaluasi yang lebih banyak menuntut pendidik

untuk melakukan evaluasi proses, tidak hanya evaluasi pembelajaran langsung.

Berdasarkan analisis rambu-rambu pembelajaran tematik terpadu, kelemahan

pembelajaran tematik menurut Rusman (2015: 153) antara lain tidak semua mata

pelajaran dapat dipadukan dan dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi

dasar lima semester.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran tematik terpadu terdapat beberapa keterbatasan, terutama dalam

pelaksanaannya untuk itu dibutuhkan pemahaman yang mendalam terutama pada

pendidik terhadap kegiatan pembelajaran di kelas pembelajaran guna mencapai

tujuan pembelajaran.

F. Pendekatan Saintifik

1. Pengertian Pendekatan Saintifik

Implementasi Kurikulum 2013, proses pembelajaran pendidik harus menggunakan

pendekatan saintifik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pendekatan

saintifik dalam pembelajaran menekankan pentingnya kolaborasi dan kerjasama

antara pendidik dan peserta didik. Abidin (2016: 125) mengemukakan bahwa.

Pendekatan saintifik dapat dikatakan sebagai proses pembelajaran yang
memandu siswa untuk memecahkan masalah melalui kegiatan perencanaan
yang matang, pengumpulan data yang cermat, dan analisis data yang diteliti
untuk meghasilkan sebuah simpulan.

Menurut Rusman (2015: 232) mengemukakan bahwa pendekatan saintifik adalah

sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa melalui
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kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba dan membuat jejaring pada

kegiatan pembelajaran di sekolah. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat

menurut Daryanto (2014: 51) mengemukakan bahwa.

Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian
rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum atau
prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah,
mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan
berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan
mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan.

Pandangan Barringer dalam Abidin (2016: 125) Pembelajaran proses saintifik

merupakan pembelajaran yang menuntut siswa berpikir secara sistematis dan

kritis dalam upaya memecahkan masalah yang penyelesainnya tidak mudah

dilihat.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendekatan

saintifik merupakan pendekatan yang memberikan kesempatan pada peserta didik

dimana pendidik harus menciptakan pembelajaran aktif melalui kegiatan

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau

mengolah informasi, serta mengkomunikasikan terkait materi pelajaran yang

disampaikan dalam kegiatan pembelajaran. Peran pendidik hanya sebagai

fasilitator.

2. Karakteristik Pembelajaran Pendekatan Saintifik

Pendekatan saintifik memiliki beberapa karakteristik khusus dalam penerapannya

pada pembelajaran. Menurut Abidin (2016: 129-130) karakteristik pendekatan

saintifik tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Objektif, artinya pembelajaran senantiasa dilakukan atas objek tertentu
dan siswa dibiasakan memberikan penilaian secara objektif terhadap
objek tersebut.
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2. Faktual artinya pembelajaran senantiasa dilakukan terhadap masalah-
masalah faktual yang terjadi di sekitar siswa sehingga siswa dibiasakan
untuk menemukan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan
kebenarannya.

3. Sistematis, artinya pembelajaran dilakukan atas tahapan belajar yang
sistematis dan tahapan belajar ini berfungsi sebagai panduan pelaksanaan
pembelajaran

4. Bermetode, artinya dilaksanakan berdasarkan metode pembelajaran
ilmiah tertentu yang sudah teruji keefektifannya.

5. Cermat dan tepat artinya pembelajaran dilakukan untuk membina
kecermatan dan ketepatan siswa dalam mengkaji sebuah fenomena atau
objek belajar tertentu.

6. Logis artinya pembelajaran senantiasa mengangkat hal yang masuk akal.
7. Aktual yakni bahwa pembelajaran senantiasa melibatkan konteks

kehidupan anak sebagai sumber belajar yang bermakna.
8. Disinterested artinya pembelajaran harus dilakukan dengan tidak

memihak melainkan benar-benar didasarkan atas capaian belajar siswa
yang sebenarnya.

9. Unsupported opinionartinya pembelajaran tidak dilakukan untuk
menumbuhkan pendapat atau opini yang tidak disertai bukti-bukti nyata.

10. Verifikatif, artinya hasil belajar yang diperoleh siswa dapat diverifikasi
kebenarannya dalam arti dikonfirmasikan, direvisi, dan diulang dengan
cara yang sama atau berbeda.

Sudarwan dalam Majid (2014: 129-130) mengemukakan bahwa pendekatan

saintifik memiliki karakteristik penonjolan dimensi pengamatan, penalaran,

penemuan, pengabsahan dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Proses

pembelajaran harus dilaksanakan dengan dipandu nilai-nilai, prinsip-prinsip atau

berdasarkan kriteria ilmiah. Karakteristik pendekatan saintifik menurut

Kemendikbud 2013 adalah sebagai berikut.

1. Subtansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena
yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu; bukan
sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata.

2. Penjelasan guru, respon peserta didik, dan interaksi edukatif guru peserta
didik terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau
penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis.

3. Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, dan
tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan
mengaplikasikan materi pembelajaran.

4. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam
melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi
pembelajaran.
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5. Mendorong dan menginspirasi siswa dalam memahami, menerapkan, dan
mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam
merespon materi pembelajaran.

6. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat
dipertanggungjawabkan.

7. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana, jelas, dan menarik
sistem penyajiannya.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik

pembelajaran saintifik adalah pembelajaran yang disajikan berdasarkan konteks

dunia nyata untuk menemukan sebuah fakta. Penyajian pembelajaran dengan

menggunakan pendekatan saintifik harus sitematis dari mudah kesulit dari konkrit

ke abstrak sehingga peserta didik dapat lebih mudah memahami dan pembelajaran

akan lebih bermakna apabila peserta mengetahui sebuah konsep berdasarkan

pengetahuan yang peserta didik gali sendiri.

3. Langkah-langkah Pembelajaran Pendekatan Saintifik

Mengimplementasikan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik

terdapat beberapa langkah-langkah yang harus diketahui. Langkah-langkah

pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik  menurut Rusman (2015: 234)

antara lain.

1. Mengamati
2. Menanya
3. Menalar
4. Mencoba
5. Mengolah
6. Menyajikan
7. Menyimpulkan
8. Mengkomunikasikan

Pendekatan saintifik menurut Kemendikbud dalam Abidin (2016: 132-133)

menyajikan pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah dalam pembelajaran

secara visual sebagai berikut.
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Gambar 1. Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran

Sumber: Abidin (2016: 133)

Kegiatan inti seluruh aktivitas pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik

atau pendekatan ilmiah meliputi kegiatan mengamati, menanya, pengumpulan

data, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Kemendikbud (2013: 246) Pada

kegiatan inti seluruh aktivitas pembelajaran meliputi kegiatan mengamati,

menanya, pengumpulan data, mengasosiasi, dan mengomunikasikan.

Kegiatan mengamati (observing) peserta didik menangkap fenomena dan/atau
informasi tentang benda, manusia, alam, kegiatan, dan gagasan melalui proses
pengindraan seketika dan/ataupengindraan. Misalnya: melihat, mendengar,
menyimak, meraba, membaca, memanipulasi.
Kegiatan menanya mendorong Peserta didik mengajukan pertanyaan dari
yang bersifat faktual sampai ke yang bersifat hipotesis, diawali dengan
bimbingan guru sampai bersifat mandiri ( menjadi suatu kebasaan ) untuk
menggali informasi dan/atau makna sesuatu melalui proses bertanya dialektis
(dialectical questioning) dengan mengajukan sejumlah pertanyaan pelacak
(probing question), misalnya mengajukan pertanyaan: Apa, Dimana, Siapa,
Kapan, Mengapa, Bagaimana, Berapa, dan seterusnya.
Kegiatan mengasosiasi/menalar menekankan aktivitas belajar bagi Peserta
didik  untuk melakukan proses pemahaman (comprehension) untuk
memperoleh/ mendapatkan makna/ pengertian tentang fakta, gejala, kegiatan,
gagasan, nilai dll (acquiring and integrating knowledge) melalui kegiatan:
membedakan, membandingkan, menganalisis data dalam bentuk membuat
kategori, menentukan hubungan data/ kategori,menyimpulkan dari hasil
analisis data dll dimulai dari unstructured – unistructure – multi structure –
complicated structure.
Kegiatan mengomunikasikan  menekankan aktivitas belajar Peserta didik
untuk menyajikan gagasan, model/produk kreatif dan memberikan
penjelasan/mendemonstrasikan hasil pemecahan masalah, pengembangan,
gagasan baru, kesimpulan dalam bentuk lisan, tulisan, diagram, bagan,
gambar atau media lainnya di kelas/di luar kelas.

Mengamati MengkomunukasiMenyimpulkanMencobaMenalarMenanya
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Menurut Majid (2014: 211-234) pendekatan saintifik dimulai dari beberapa

kegiatan, antara lain.

1. Mengamati
2. Menanya
3. Menalar
4. Mencoba
5. Mengolah
6. Menyajikan
7. Menyimpulkan
8. Mengkomunikasikan

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan, maka kesimpulannya

pendekatan saintifik secara umum terdiri dari 5 kegiatan yang dilakukan oleh

peserta didik antara lain mengamati, menanya, menalar, mencoba dan

mengkomunikasi dalam kegiatan pembelajaran yang berlangsung di kelas.

G. Implementasi Metode Pembelajaran Mind Mapping Terhadap
Pembelajaran Tematik Terpadu

1. Implementasi Metode Pembelajaran Mind Mapping Terhadap
Pembelajaran Tema 7 Subtema 3 Peserta Didik Kelas IV

Diterapkannya Kurikulum 2013 dalam pembelajaran memiliki empat Kompetensi

Inti yang harus dicapai antara lain spiritual (KI-1), sikap (KI-2), pengetahuan (KI-

3) dan keterampilan (KI-4). Peneliti dalam mengimplementasikan metode mind

mapping pada pembelajaran tematik terpadu di kelas IV SD Negeri 3 Sawah

Lama Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018 dengan Tema 7 Indahnya

Keragaman Negeriku Subtema 3 Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku,

Pembelajaran 1, 2, dan 3, 4, 5 dan 6.

Alasan peneliti memilih Tema 7 Indahnya Keragaman Negeriku pada subtema ini

materi tentang persatuan dan kesatuan. Materi pada subtema ini terdiri atas
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beberapa mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, IPS, SBDP, IPA dan PPKn yang

secara umum membahas tentang keanekaragaman sosial dan ekonomi.

Materi pelajaran toleransi, keanakaragaman ekonomi, gaya, teknik seni rupa, kata

sulit yang cukup banyak, maka di implementasikannya metode pembelajaran mind

mapping akan berpengaruh. Konsep metode pembelajaran mind mapping peserta

didik dibentuk dalam kelompok kecil dengan kegiatan mencatat yang menarik,

efisien dan melatih kemandirian peserta didik dalam menemukan suatu konsep

serta diharapkan peserta didik aktif dalam pembelajaran sehingga hasil belajar

peserta didik pun meningkat.

2. Implementasi Metode Pembelajaran Mind Mapping Terhadap RPP

Metode pembelajaran mind mapping dapat diimplementasikan terhadap

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada Tema 7 Indahnya Keragaman

Negeriku Subtema 3 Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku. Rancangan

Implementasi metode Pembelajaran mind mapping dalam RPP Tema 7 Indahnya

Keragaman Negeriku Subtema 3 Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku

dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 107.

H. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh:

1. Mawarni, Luvirta Tyas. (2017). Tambah Dadi. Berdasarkan hasil analisis

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran mind mapping

berpengaruh terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas IV SD

Negeri Tambah Dadi. Penelitian ini menggunakan rancangan ekperimen
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semu, sampel penelitian tidak dipilih secara acak. Data penelitian diperoleh

dari pretest dan posttest.

2. Guspriyanto, Yudy. (2012). Universitas Kristen Satya Wacana. Penelitian ini

menggunakan quasi experimental research bentuk nonequivalent control

group design. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran

mind mapping berpengaruh terhadap minat dan hasil belajar IPS peserta didik

kelas IV SDN Banyubiru 01.

3. Handoko, Panji Seno. (2015). Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini

menggunakan quasi experimental research bentuk nonequivalent control

group design. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode

pembelajaran mind mapping berpengaruh terhadap hasil belajar IPS peserta

didik kelas V SD Negeri Margoyasan Yogyakarta.

4. Aziz, Beni. (2012). Universitas Negeri Medan. Jenis penelitian ini adalah

ekperimen two group pretest posttest design. Sampel diambil dengan cara

cluster random sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode

mind mapping berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik kelas VIII

SMP Negeri 12 Binjai.

5. Rumanti, Nur Dani. (2014). Universitas Negeri Yogyakarta. Jenis penelitian

ini adalah quasi experiment, dengan pengambilan sampel secara random,

pengujian hipotesis menggunakan rumus t-test. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa metode mind mapping berpengaruh terhadap hasil

belajar peserta didik kelas IV SD Gugus Hasanudin.

Berdasarkan hasil kelima penelitian yang relevan diatas menunjukkan ada

pengaruh metode pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar peserta didik.
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Kelima penelitian diatas relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti

atas dasar terdapat kesamaan dalam variabel penelitian antara kelima peneliti

diatas dengan yang dilakukan peneliti yaitu metode pembelajaran mind mapping

dan hasil belajar peserta didik. Perbedaan penelitian ini dengan kelima penelitian

tersebut yaitu perbedaan tempat dan waktu pelaksanaan penelitian, selain itu

terdapat beberapa perbedaan langkah pembelajaran yang digunakan dalam

penerapan metode pembelajaran mind mapping.

I. Kerangka Berpikir

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan metode mind

mapping terhadap hasil belajar peserta didik, terdiri dari satu variabel bebas dan

satu variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu pembelajaran metode mind

mapping, sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar tematik terpadu

dengan metode mind mapping.

Menerapkan metode pembelajaran yang tepat dapat melatih peserta didik untuk

berpikir kritis, kreatif, dan mudah mengingat materi. Metode mind mapping

adalah suatu metode pembelajaran kreatif dalam upaya peningkatan kemampuan

mengingat informasi dan pemahaman materi melalui kegiatan mencatat yang

menarik, efisien dan dapat melatih kemandirian peserta didik dalam menemukan

suatu konsep.

Metode mind mapping atau peta pikiran adalah metode pembelajaran yang dapat

memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap hasil belajar peserta

didik. Penggunaan metode mind mapping menggunakan bahasa gambar dapat
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membantu peserta didik dalam menyusun, mengembangkan dan mengingat

informasi yang dipelajari sehingga proses pembelajaran lebih menyenangkan.

Proses pembelajaran yang digunakan menggunakan metode mind mapping

dirancang secara sistematis, dengan mind mapping dapat meringkas materi yang

perlu dipelajari, memproyeksikan masalah yang disediakan dalam bentuk peta

pikiran. Dipetakannya masalah-masalah untuk menemukan suatu konsep, akan

sangat membantu untuk memahami masalah dengan cepat karena telah terpetakan.

Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran mind

mapping adalah sebagai berikut. 1) peserta didik mengajukan pertanyaan dan

mengemukan pendapat mengenai masalah yang muncul berdasarkan apersepsi

yang dikemukan pendidik; 2) peserta didik mengidentifikasi masalah yang

muncul; 3) peserta didik dibagi dalam kempok kecil terdiri dari 2-3 orang peserta

didik untuk berdiskusi; 4) peserta didik mengolah informasi yang telah didapat

untuk membuktikan dugaan terhadap masalah; 5) peserta didik membuat laporan

hasil dan catatan mind mapping, sesuai langkah pembuatan mind mapping oleh De

Porter. Hasil mind mapping berupa mind map. Mind map adalah suatu diagram

yang digunakan untuk merepresentasikan kata-kata, ide-ide, tugas-tugas, ataupun

sesuatu yang dikaitkan disusun mengelilingi kata kunci ide utama; 6) peserta didik

mempresentasikan tugas yang telah diberikan pendidik dengan didukung

informasi yang sesuai; 7) peserta didik dan pendidik bersama-sama menarik

kesimpulan dan materi pembelajaran pada hari tersebut berdasarkan hasil diskusi

dan presentasi di depan kelas; 8) peserta didik mendapat apresiasi dari pendidik

atas hasil pembelajaran yang dilakukan peserta didik.
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Didukung dengan media pembelajaran guna membantu peserta didik dalam

memahami konsep-konsep dari tujuan materi yang ingin dicapai. Metode mind

mapping mampu memperkaya pengalaman-pengalaman belajar, sehingga pada

akhirnya peserta didik lebih aktif dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta

didik.

Berdasarkan uraian pemikiran di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa

metode mind mapping dapat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik.

Hubungan antar variabel dapat dilihat pada kerangka pikir dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian

Keterangan:
X = Variabel Bebas
Y = Variabel Terikat

= Pengaruh

J. Hipotesis Penelitian

Penelitian membutuhkan suatu keyakinan atau dugaan awal terkait dengan

variabel yang ditentukan oleh peneliti. Sugiyono (2016: 96) hipotesis merupakan

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis

dikatakan dugaan atau jawaban sementara karena jawaban yang diberikan baru

didasarkan pada teori yang relevan dengan penelitian, tetapi belum didasari fakta

empiris. Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian dan berdasarkan tinjauan

pustaka serta kerangka pikir yang telah dikemukakan diatas, maka hipotesis

Metode Mind Mapping

(X)

Hasil Belajar Peserta Didik

(Y)
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penelitian ini adalah ada pengaruh aktivitas belajar penerapan metode

pembelajaran mind mapping terhadap peningkatan hasil belajar tematik terpadu

peserta didik kelas IV SD Negeri 3 Sawah Lama Bandar Lampung.

Hipotesis khusus pada penelitian ini:

1. Ada pengaruh aktivitas peserta didik pada pembelajaran tematik terpadu

dengan penerapan metode pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar

peserta didik.

2. Ada perbedaan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tematik terpadu

lebih tinggi menggunakan metode pembelajaran mind mapping dibandingkan

dengan tidak menggunakan metode pembelajaran mind mapping.



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif jenis korelasional. Sugiyono

(2016: 13-14) metode penelitian kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk

meneliti populasi atau sampel tertentu, data penelitian berupa angka-angka dan

analisis menggunakan statistik. Penelitian ini merupakan penelitian korelasi yang

bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode mind mapping terhadap hasil

belajar peserta didik kelas IV SDN 3 Sawah Lama.

2. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi experimental

design. Menurut Sugiyono (2016: 114) desain eksperimen ini merupakan desain

yang mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya

untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan

eksperimen.

Bentuk desain quasi experimen yang digunakan adalah menggunakan bentuk

nonequivalent control group design yaitu desain kuasi eksperimen yang melihat
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perbedaan pretest dan posttest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol yang

tidak dipilih secara random (acak). Desain penelitian bentuk nonequivalent

control group design dapat dilihat melalui gambar berikut.

Gambar 3. Desain Penelitian
Sumber: Sugiyono (2016: 116)

Keterangan:
X : Perlakuan pada kelas eksperimen menggunakan metode mind mapping
O1 : Skor pretest pada kelas eksperimen
O2 : Skor posttest pada kelas eksperimen
O3 : Skor pretest pada kelas kontrol
O4 : Skor posttest pada kelas kontrol

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 3 Sawah Lama Bandar Lampung Tahun

Ajaran 2017/2018, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 63 Kecamatan

Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini telah diawali dengan penelitian pendahuluan pada tanggal 14

November 2017 dalam bentuk observasi. Penelitian eksperimen dilakukan pada

Semester Genap tanggal 19 Maret- 31 Maret Tahun Ajaran 2017/2018, dengan

dilakukan 2 kali tes yaitu pretest dan posttest dilakukan pada kelas kontrol dan

kelas ekperimen.
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C. Prosedur Penelitian

Penelitian  terdiri  dari tiga  tahapan,  yaitu  pra  penelitian,  perencanaan  dan

tahap pelaksanaan penelitian. Adapun langkah-langkah dari setiap tahapan

tersebut, adalah sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan

a. Melakukan penelitian pendahuluan untuk mengetahui kondisi sekolah, jumlah

kelas dan peserta didik yang akan dijadikan subjek penelitian, serta cara

mengajar pendidik.

b. Membuat perangkat pembelajaran berupa rencana pelaksanaan pembelajaran

(RPP) untuk kelas eksperimen dengan menggunakan metode pembelajaran

mind mapping, silabus, dan instrumen penelitian.

c. Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol.

d. Melakukan uji coba instrumen.

e. Melakukan analisis instrumen.

2. Tahapan Pelaksanaan

a. Mengadakan test (pretest) pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.

b. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran

mind mapping di kelas eksperimen dan pada kelas kontrol menggunakan

metode pembelajaran konvensional dalam pembelajaran tematik terpadu.

c. Melaksanakan test (posttest)

3. Tahap Pengolahan Data

a. Mengumpulkan data penelitian

b. Mengolah dan menganalisis data penelitian

c. Menyusun laporan hasil penelitian
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D. Poulasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ditetapkan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian.

Menurut Sugiyono (2016: 117) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri

atas obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas IV SD Negeri 3 Sawah

Lama Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017/2018 yang berjumlah 60 orang

peserta didik, yaitu kelas IV A berjumlah 30 peserta didik, dan kelas IV B

berjumlah 30 peserta didik. Populasi penelitian dapat dihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Data Jumlah Peserta Didik Kelas IV SD Negeri 3 Sawah Lama
No. Kelas Jumlah siswa
1. IV A 30
2. IV B 30

Jumlah 60
Sumber: Statistik SD Negeri 3 Sawah Lama Tahun Ajaran 2017/2018

2. Sampel Penelitian

Menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, peneliti menggunakan

teknik Non Probability Sampling yaitu teknik sampling jenuh. Sugiyono (2016:

124-125) sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota

populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif

kecil, tidak lebih dari 30 orang.

Penelitian ini peneliti menentukan bahwa kelas IV A menjadi kelas kontrol yang

menerapkan metode konvensional dalam pembelajaran dan kelas IV B yang
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menjadi kelas eksperimen yang menerapkan metode mind mapping. Peneliti

menetapkan kelas IV B sebagai kelas eksperimen alasannya adalah berdasarkan

hasil observasi hasil belajar peserta didik masih rendah, peneliti melihat hasil UTS

semester ganjil kelas IV B yang ketuntasannya masih rendah. Tema 1 untuk kelas

IV B ada 70,00% peserta didik yang belum tuntas dan pada tema 2 kelas IV B ada

63,33 % peserta didik yang belum mencapai  nilai KKM yaitu 70.

E. Variabel Penelitian

Tentang apa saja yang ditetapkan atau difokuskan oleh peneliti sangat

mempengaruhi hal apa yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2016: 61) variabel

penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan

yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini terdiri dari dua macam

variabel yaitu, variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen).

1. Menurut Sugiyono (2016: 61) variabel independen atau variabel bebas adalah

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau

timbulnya variabel dependen (terikat). Penelitian ini yang menjadi variabel

bebas yaitu metode mind mapping (X).

2. Menurut Sugiyono (2016: 61) variabel dependen atau variabel terikat

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena

adanya variabel bebas. Penelitian ini yang menjadi variabel terikat yaitu hasil

belajar peserta didik (Y).
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F. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual Variabel

Definisi konseptual variabel penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Metode Pembelajaran Mind Mapping

Metode pembelajaran mind mapping adalah suatu pembelajaran kreatif yang dapat

membantu peserta didik dalam pencapaian tujuan belajar. Hal ini bisa berupa

peningkatan kemampuan mengingat informasi dan pemahaman materi

pembelajaran melalui kegiatan mencatat yang menarik, efektif, dan efisien serta

melatih kemandirian peserta didik dalam menemukan suatu konsep.

b. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki seseorang setelah ia mengalami

pengalaman belajarnya berupa perubahan  dalam aspek kognitif, afektif dan

psikomotorik.

2. Definisi Operasional Variabel

a. Metode Pembelajaran Mind Mapping

Metode pembelajaran mind mapping merupakan metode pembelajaran yang dapat

mengembangkan kreatifitas, keaktifan, daya hafal, pengetahuan dan kemandirian

peserta didik. Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan metode

pembelajaran mind mapping adalah sebagai berikut. 1) peserta didik mengajukan

pertanyaan dan mengemukan pendapat mengenai masalah yang muncul

berdasarkan apersepsi yang dikemukan pendidik; 2) peserta didik

mengidentifikasi masalah yang muncul; 3) peserta didik dibagi dalam kelompok
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kecil terdiri dari 2-3 orang peserta didik untuk berdiskusi; 4) peserta didik

mengolah informasi yang telah didapat untuk membuktikan dugaan terhadap

masalah; 5) peserta didik membuat laporan hasil dan catatan mind mapping,

sesuai langkah pembuatan mind mapping oleh De Porter; 6) peserta didik

mempresentasikan tugas yang telah diberikan pendidik dengan didukung

informasi yang sesuai; 7) peserta didik dan pendidik bersama-sama menarik

kesimpulan dan materi pembelajaran pada hari tersebut berdasarkan hasil diskusi

dan presentasi di depan kelas; 8) peserta didik mendapat apresiasi dari pendidik

atas hasil pembelajaran yang dilakukan peserta didik.

b. Hasil Belajar

Pencapaian hasil belajar peserta didik berupa nilai yang diperoleh setelah

mengikuti kegiatan pembelajaran yang diberikan pendidik kepada peserta didik

melalui evaluasi atau penilaian pada pembelajaran tematik. Hasil belajar adalah

tingkat keberhasilan peserta didik yang berupa kemampuan yang diperoleh

melalui proses pembelajaran yang telah dilalui, bukti ketercapaian kemampuan

tersebut dapat dilihat dari bentuk skor atau nilai yang berupa angka. Ukuran

tersebut diperoleh setelah peserta didik menjawab instrumen tes pengetahuan

yang disusun dalam bentuk pilihan jamak dengan 4 pilihan jawaban dengan

membuat instrumen soal sebanyak 60 yang diuji terlebih dahulu validitasnya,

kemudian dipilih  30 butir soal untuk pretest dan posttest.

Hasil belajar yang diamati pada penelitian ini difokuskan pada ranah kognitif,

dalam penelitian ini adalah pengetahuan berupa angka-angka yang diperoleh dari

hasil posttest peserta didik. Ranah Kognitif yang diukur yaitu dari ranah kognitif

C1, C2, C3 dan C4.
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Pengaruh terlihat dari aktivitas peserta didik dengan penerapan metode

pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar peserta didik dan perbedaan

hasil belajar pada pembelajaran tematik terpadu dengan metode pembelajaran

mind mapping lebih tinggi dibandingkan dengan tidak menggunakan metode

pembelajaran mind mapping.

G. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian

Pengambilan data dilakukan dalam enam kali pertemuan pada tema “Indahnya

Keragaman di Negeriku subtema Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku”.

Waktu pelaksanaan pada tanggal 19 Maret – 31 Maret 2018. Setiap pembelajaran

berlangsung selama 3 jam 30 menit atau 6 × 35 menit. Penelitian dilakukan pada

dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas IV B sebagai kelas

eksperimen dengan menerapkan metode pembelajaran mind mapping dan kelas IV

A sebagai kelas kontrol dengan menerapkan metode pembelajaran konvensional.

Kegiatan pembelajaran dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh

metode pembelajaran mind mapping yang dilakukan 6 (enam) kali pertemuan

pada kelas eksperimen dan pada kelas kontrol dengan menerapkan metode

pembelajaran konvensional. Jadwal dan pokok bahasan pelaksanaan penelitian

dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 3. Jadwal dan Pokok Bahasan Pelaksanaan Penelitian
Kelas Pertemuan Ke- Pokok Bahasan

IV B

Kelas Eksperimen

1
( Senin, 19 Maret 2018)

Pemberian soal pretest
Pembelajaran 1:
Bahasa Indonesia, IPA

2
( Selasa, 20 Maret 2018)

Pembelajaran 2:
Bahasa Indonesia, IPA,
SBdP

3
( Rabu, 21 Maret 2018)

Pembelajaran 3:
Bahasa Indonesia, PPKn,
IPS

4
( Kamis, 22 Maret 2018)

Pembelajaran 4:
Bahasa Indonesia, PPKn,
IPS

5
( Jumat, 23 Maret 2018)

Pembelajaran 5:
Bahasa Indonesia, PPKn,
SBdP

6
( Sabtu, 24 Maret 2018)

Pembelajaran 6:
Bahasa Indonesia, SBdP
Pemberian soal posttest

IV A
Kelas Kontrol

1
( Senin, 26 Maret 2018)

Pemberian soal pretest
Pembelajaran 1:
Bahasa Indonesia, IPA

2
( Selasa, 27 Maret 2018)

Pembelajaran 2:
Bahasa Indonesia, IPA,
SBdP

3
( Rabu, 28 Maret 2018)

Pembelajaran 3:
Bahasa Indonesia, PPKn,
IPS

4
( Kamis, 29 Maret 2018)

Pembelajaran 4:
Bahasa Indonesia, PPKn,
IPS

5
( Jumat, 30 Maret 2018)

Pembelajaran 5:
Bahasa Indonesia, PPKn,
SBdP

6
( Sabtu, 31 Maret 2018)

Pembelajaran 6:
Bahasa Indonesia, SBdP
Pemberian soal posttest

Sumber : Hasil Penelitian 2018

H. Teknik Pengumpulan Data

1. Tes

Salah satu teknik pengumpulan data yang dalam penelitian ini adalah tes. Menurut

Arikunto (2014: 193) tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain

yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi,
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kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Peserta didik

diberikan tes dalam bentuk pretest dan posttest untuk mendapatkan data

pemahaman konsep.

Tes yang digunakan dalam pretest sama dengan soal yang digunakan dalam

posttest. Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui data hasil belajar

peserta didik untuk kemudian diteliti guna melihat pengaruh dari perlakuan

metode pembelajaran mind mapping. Posttest dilakukan setelah kelas eksperimen

diberikan perlakuan penerapan metode pembelajaran mind mapping dan kelas

kontrol tanpa diberikan metode pembelajaran mind mapping.

2. Observasi

Penelitian ini menggunanakan teknik pengumpulan data dengan observasi.

Menurut Sugiyono (2016: 203) teknik pengumpulan data dengan observasi

digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja,

gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.Teknik

pengumpulan data ini dilakukan menggunakan indera penglihatan secara langsung

dalam melihat proses belajar mengajar di kelas.

Penelitian ini menggunakan observasi non partisipan yang jenisnya adalah

observasi terstruktur. Menurut Sugiyono (2016: 205) observasi terstruktur adalah

observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati,

kapan dan di mana tempatnya. Observasi pada penelitian ini digunakan untuk

mengumpulkan data seperti keadaan pendidik, peserta didik, ruang belajar, sarana

belajar dan untuk melihat aktivitas peserta didik saat penggunaan metode
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pembelajaran mind mapping dengan menggunakan lembar observasi metode

pembelajaran mind mapping.

I. Instrumen Penelitian

1. Jenis Instrumen

a. Instrumen Tes

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena

alam maupun sosial yang diamati. Salah satu tujuan dibuatnya instrumen adalah

untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap mengenai hal-hal yang ingin

dikaji. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya

instrumen tes.

Instrumen tes yang diberikan adalah tes objektif berbentuk pilihan ganda yang

berjumlah 30 item. Soal pilihan ganda adalah satu bentuk tes yang mempunyai

satu alternatif jawaban yang benar atau paling tepat. Kisi-kisi pengembangan

instrumen tes dapat dilihat pada lampiran halaman.

Dilihat dari strukturnya bentuk soal pilihan ganda terdiri atas:

1. Steam : pertanyaan/pernyataan berisi permasalahan yang akan ditanyakan.

2. Option : sejumlah pilihan/alternatif tepat.

3. Kunci : jawaban yang benar/paling tepat.

4. Distractor/pengecoh : jawaban-jawaban lain selain kunci.

b. Instrumen Non-tes

Instrumen non-tes pada penelitian ini untuk mengukur aktivitas peserta didik saat

penggunaan metode pembelajaran mind mapping. Instrumen non-tes yang
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digunakan adalah lembar observasi aktivitas peserta didik dalam proses

pembelajaran metode pembelajaran mind mapping.

Menurut Sugiyono (2016: 172) mengemukakan bahwa bentuk checklist dapat

digunakan sebagai pedoman observasi. Penilaian aktivitas peserta didik dapat

dilakukan dengan memberikan tanda checklist sesuai dengan aspek yang diamati.

Rancangan pengembangan intrumen non-tes dapat dilihat pada lampiran 16

halaman 173.

2. Uji Instrumen

a. Uji Instrumen Non-Tes

1. Uji Validitas Instrumen Non-Tes (Lembar Observasi)

Uji validitas lembar observasi belajar peserta didik menggunakan metode

pembelajaran mind mapping pada penelitian ini menggunakan uji validitas konten

atau content validity terlebih dahulu dengan pendidik mitra, kemudian pengujian

validitas non tes dilanjutkan dengan menguji validitas setiap butir pernyataan pada

lembar observasi.

Butir pernyataan observasi yang akan digunakan pada saat penelitian yang terdiri

dari lima belas pernyataan, diuji terlebih dahulu validitasnya. Langkah pertama,

pernyataan pada lembar observasi disesuaikan dengan langkah-langkah metode

pembelajaran mind mapping. Selanjutnya butir pernyataan di analisis

menggunakan perhitungan korelasi produt moment. Alasan peneliti menggunakan

product moment yaitu karena product moment untuk mengukur kekuatan dan arah

hubungan linier dari dua variabel. dengan rumus sebagai berikut :
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rxy=
∑ (∑ ) (∑ )∑ –(∑ ) ∑ –(∑ )

Keterangan :
X = Skor pertanyaan tiap butir soal
Y = Jumlah skor total pertanyaan
rxy = Koefisien korelasi X dan YN = Jumlah responden∑ XY = Total perkalian skor X dan Y∑ Y = Jumlah skor benar peserta didik pada suatu butir soal∑ X = Jumlah skor soal benar keseluruhan butir soal∑ X

2
= Total kuadrat skor soal benar∑ Y

2
= Total kuadrat skor benar peserta didik

(Arikunto, 2014: 87)

Kriteria pengujian apabila rhitung > rtabel dengan = 0,05 maka alat ukur tersebut

dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila rhitung< rtabel maka alat ukur tersebut

adalah tidak valid.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, lima belas pernyataan dinyatakan

valid. Pernyataan butir 1, 5, 11, 12, 13, 14, 15  memiliki validitas tinggi,

pernyataan butir 2, 3, 6, 7, 8, 10 memiliki validitas sedang, dan pernyataan butir 4,

9 memiliki validitas rendah. Butir pernyataan observasi untuk soal yang memiliki

validitas rendah tetap dipakai, karena dengan pertimbangan kedua butir

pernyataan observasi tersebut telah diuji menggunakan analisis statistik dan

terbukti rhitung lebih dari rtabel, sehingga butir pernyataan tersebut terbukti valid

sehingga layak digunakan. Data lengkap dapat dilihat pada lampiran 21 halaman

194.

2. Uji Reliabilitas Instrumen Non-Tes

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang apabila digunakan untuk

mengukur objek yang sama berulang-ulang hasilnya relatif sama. Uji reliabilitas
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instrumen lembar observasi dilakukan dengan metode Cronbach Alpha. Rumus

Alpha dalam Arikunto (2014: 109) adalah:

= ( ) 1 − ∑
Keterangan :

: Koefisien reliabilitas
: Banyaknya butir soal∑ : Jumlah varians butir
: Varians total

Klasifikasi reliabilitas yaitu sebagai berikut.

Tabel 4. Klasifikasi Reliabilitas Non-test
Nilai Reliabilitas Kategori
0,00 - 0,20 Sangat rendah
0,21 - 0,40 Rendah
0,41 - 0,60 Agak rendah
0,61 - 0,80 Cukup
0,81 - 1,00 Tinggi

Sumber: Arikunto (2014: 319)

Berdasarkan perhitungan reliabilitas, diperoleh hasil rhitung 0,8728 sedangkan r tabel

0,361, hal ini berarti rhitung lebih dari r tabel (0,8728 > 0,361) dengan demikian uji

coba lembar observasi aktivitas peserta didik dinyatakan reliabel. Hasil ini

kemudian dibandingkan dengan kriteria tingkat reliabilitas, karena nilai rhitung

(0,8728) yang diperoleh berada diantara nilai 0,81 – 1,00 maka dinyatakan bahwa

tingkat reliabilitas dari uji coba lembar observasi aktivitas peserta didik tergolong

memiliki reliabilitas tinggi. Hasil penghitungan uji reliabilitas lembar observasi

aktivitas dapat dilihat pada lampiran 24 hal 198.

b. Uji Instrumen Tes

1. Uji coba Instrumen Tes

Sebelum soal tes diujikan kepada peserta didik, soal tes ini terlebih dahulu

dilakukan uji coba instrumen. Uji coba instrumen dilakukan pada peserta didik
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kelas IV di sekolah lain. dilakukan pada peserta didik kelas IV di luar sampel

yaitu peserta didik kelas IV sekolah lain.

Hal ini dilakukan untuk menentukan instrumen butir soal yang valid untuk

diujikan di sekolah yang dijadikan sampel penelitian. Pemilihan sekolah untuk

dijadikan tempat uji coba instrumen tes adalah di SD Negeri 2 Sawah Lama

Bandar Lampung dengan jumlah peserta didik sebanyak 30 orang. Alasannya

karena SD Negeri 2 Sawah Lama Bandar Lampung memiliki KKM yang sama

dengan Kelas IV di SD Negeri 3 Sawah Lama.

2. Uji Persyaratan Instrumen Tes

Langkah pertama sebelum uji coba instrumen tes pada peserta didik, peneliti

melakukan uji validitas konten terlebih dahulu dengan pendidik mitra yaitu Ibu

Ella Kurnia Wati, S.Pd., (lihat lampiran 9, halaman 156) dan telah dinyatakan

valid. Kemudian dilakukan uji coba instrumen tes, maka langkah selanjutnya

adalah menganalisis hasil uji coba menggunakan perhitungan yang bertujuan

untuk mengetahui validitas soal, reliabilitas soal, daya beda soal, dan tingkat

kesukaran soal.

1. Validitas Butir Soal

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat ketepatan dari suatu

instrumen. Tes dikatakan valid apabila tes tersebut dapat mengukur apa yang

hendak diukur. Uji validitas instrumen digunakan untuk mengetahui apakah alat

ukur yang digunakan dalam mendapatkan data valid atau tidak. Arikunto (2013:

211) mengemukakan bahwa.

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat
kevalidan atau kesalahan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid



64

mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid
berarti memiliki validitas rendah.

Pengujian validitas butir soal menggunakan korelasi product moment yang

dikemukakan oleh Pearson. Alasan peneliti menggunakan product moment yaitu

karena product moment untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier dari

dua variabel. dengan rumus sebagai berikut .

rxy=
∑ (∑ ) (∑ )∑ –(∑ ) ∑ –(∑ )

Keterangan :
X = Skor pertanyaan tiap butir soal
Y = Jumlah skor total pertanyaan
rxy = Koefisien korelasi X dan YN = Jumlah responden∑ XY = Total perkalian skor X dan Y∑ Y = Jumlah skor benar peserta didik pada suatu butir soal∑ X = Jumlah skor soal benar keseluruhan butir soal∑ X

2
= Total kuadrat skor soal benar∑ Y

2
= Total kuadrat skor benar peserta didik

(Arikunto, 2014: 87)

Tabel 5. Klasifikasi validitas

Kriteria
validitas

0.00 > rxy Tidak valid (TV)
0.00 < rxy < 0.20 Sangat rendah (SR)
0.20 < rxy < 0.40 Rendah (Rd)
0.40 < rxy < 0.60 Sedang (Sd)
0.60 < rxy < 0.80 Tinggi (T)
0.80 < rxy < 1.00 Sangat tinggi (ST)

Sumber: Arikunto (2014: 322)

Validitas instrumen ini dilakukan dengan kriteria pengujian rhitung > rtabel dengan a

= 0,05, maka alat ukur tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila rhitung <

rtabel maka alat ukur tersebut tidak valid. Berdasarkan data perhitungan validitas

instrumen hasil belajar dengan N = 30 dan signifikansi= 5% maka rtabel adalah

0,361.



65

Tabel 6. Hasil Analisis Validitas Butir Soal Tes Kognitif
Klasifikasi No. Soal Jumlah Nomor Soal Yang

Digunakan
Sangat
Rendah

4, 10, 11, 15, 19, 23, 26, 27, 31,
33, 48, 52, 58

13

Rendah 6, 18, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 42,
43, 45, 47, 50, 55,

14 6, 50,

Sedang 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 21, 22,
24, 30, 32, 34, 37, 40, 44, 46,
49, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 60

28 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13,
21, 22, 24, 30, 32, 34,
37, 44, 46, 49, 51, 53,
54, 59, 60

Tinggi 14, 17, 20, 25, 41 5 17, 20, 25, 41
JUMLAH 60 30

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Berdasarkan tabel hasil perhitungan uji validitas, diperoleh 34 butir soal

dinyatakan valid. Selanjutnya kemudian dipilih 30 butir soal yang valid sesuai

dengan persebaran setiap indikator digunakan untuk soal pretest dan posttest.

Untuk butir soal yang memiliki validitas rendah tetap digunakan sebagai soal

pretest dan posttest, alasannya karena butir soal tersebut telah memenuhi

persyaratan analisis statistika menggunakan rumus product moment dan terbukti

rhitung lebih dari rtabel. Adapun rekap data hasil perhitungan dapat dilihat pada

lampiran 8 hal 154.

2. Reliabilitas Soal Tes

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang apabila digunakan untuk

mengukur objek yang sama berulang-ulang hasilnya relatif sama. Arikunto (2013:

221) reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena

instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang

reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Uji reliabilitas

instrumen tes hasil belajar dilakukan dengan menggunakan KR21. Rumus

menghitung reliabilitas menggunakan KR21 yaitu sebagai beriku.
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= ( ) 1 − ( ).
Keterangan:
k = Jumlah item dalam instrument
M = Mean skor total

= Varians total
Sumber: Sugiyono (2016: 186)

Proses pengolahan data reliabilitas dengan klasifikasi :
Tabel 7. Klasifikasi Reliabilitas
Nilai Reliabilitas Kategori
0,00 - 0,20 Sangat rendah
0,21 - 0,40 Rendah
0,41 - 0,60 Agak rendah
0,61 - 0,80 Cukup
0,81 - 1,00 Tinggi

Sumber: Arikunto (2014: 319)

Berdasarkan perhitungan reliabilitas, diperoleh hasil rhitung = 0,8684 sedangkan

rtabel 0,361, hal ini berarti rhitung lebih dari rtabel (0,8684 > 0,361) dengan demikian

uji coba instrumen tes dinyatakan reliabel. Hasil ini kemudian dibandingkan

dengan kriteria tingkat reliabilitas, karena nilai rhitung (0,8684) yang diperoleh

berada diantara nilai 0,81 – 1,00 , maka dinyatakan bahwa tingkat reliabilitas dari

uji coba instrumen tes tergolong tinggi. Hasil penghitungan uji reliabilitas dapat

dilihat pada lampiran 10 halaman 158.

3. Daya Beda Soal Tes

Soal harus memiliki kemampuan membedakan kemampuan peserta didik.

Daryanto (2012: 183) daya pembeda soal, adalah kemampuan sesuatu soal untuk

membedakan antara peserta didik yang pandai (berkemampaun tinggi) dengan

peserta didik yang bodoh (berkemampuan rendah). Teknik yang digunakan

menghitung daya beda soal adalah dengan mengurangi rata-rata kelompok atas

yang menjawab benar dan rata-rata kelompok bawah yang menjawab benar.
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Rumus yang digunakan untuk menghitung daya pembeda yaitu:

D = − = PA − PB

Keterangan :
J : Jumlah peserta tes
JA : Banyaknya peserta kelompok atas
JB : Banyaknya peserta kelompok atas
BA : Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab

soal dengan benar.
BB : Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab

soal dengan benar.
P : Indeks kesukaran

PA= : Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar

PB= : Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar

Kriteria daya pembeda soal adalah sebagai berikut.

Tabel 8. Klasifikasi Daya Beda Soal
Indeks Daya Beda Keterangan
0,00 - 0,20 Jelek (poor)
0,20 - 0,40 Cukup (satisfactory)
0,40 - 0,70 Baik (good)
0,70 - 0,00 Baik sekali (excellent)

Sumber: Daryanto (2012: 190)

Langkah yang dilakukan selajutnya adalah menguji uji beda soal tes hasil belajar

pilihan jamak. Soal yang memiliki validitas tinggi digunakan sebagai soal pretest

dan posttest guna mengambil data dilakukan perhitungan dengan menggunakan

rumus D. Berdasarkan perhitungan, diperoleh uji beda soal sebagai berikut.

Tabel 9. Hasil Analisis Uji Beda Butir Soal Tes Kognitif

Indeks Daya
Beda

Klasifikasi No. Soal
Jumlah

Butir Soal

Nomor Soal
Yang Tidak
Digunakan

0,00-0,19 Jelek 2, 9, 24, 30, 44, 46, 49,
60

8

0,20-0,39 Cukup 5, 6, 7, 14, 22, 34, 37, 41,
50, 53, 54, 56

12 56

0,40-0,69 Baik 1, 3, 8, 12, 13, 17, 20,
21, 32, 40, 51, 57, 59

13 21, 57

0,70-1,00 Baik Sekali 25, 1 25

Negatif Tidak Baik 0

JUMLAH SOAL 34 4
Sumber: Hasil Penelitian 2018
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Berdasarkan tabel uji beda soal tes ranah kognitif tidak ditemukan butir soal

dengan klasifikasi tidak baik, sehingga butir-butir soal tersebut dapat

dipergunakan dalam penelitian. 34 soal yang dianalisis kemudian dipilih 30 soal

yang dipergunakan sebagai instrumen tes peserta didik. Hasil penghitungan daya

beda dapat dilihat pada lampiran 11 halaman 161.

4. Tingkat Kesukaran Soal Tes

Tingkat kesukaran soal adalah proporsi peserta tes yang menjawab benar

terhadap butir soal tersebut. Untuk mengetahui tingkat kesukaran butir tes maka

digunakan rumus dalam Daryanto (2012: 180) sebagai berikut:=
Keterangan:
P   : Tingkat kesukaran
B : Jumlah peserta didik yang menjawab pertanyaan dengan benar
JS : Jumlah seluruh peserta didik peserta tes

Tabel 10. Klasifikasi Taraf Kesukaran Soal
TKi Interpretasi

0,00 – 0,30 Sukar
0,30 – 0,70 Sedang
0,70 – 1,00 Mudah

Sumber: Daryanto (2012: 190)

Setelah daya beda diketahui, dilajutkan dengan menguji tingkat kesukaran tes

kognitif soal pilihan jamak. Soal yang valid yang digunakan, di lakukan

perhitungan dengan menggunakan rumus P.  Berdasarkan  perhitungan  tersebut

diperoleh  taraf  kesukaran sebagai berikut.
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Tabel 11. Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Butir Soal Tes Kognitif

Indeks Klasifikasi No. Soal
Jumlah
Butir
Soal

Nomor Soal
Yang Tidak
Digunakan

0,00-0,30 Sukar 0
0,31-0,70 Sedang 1, 6, 8, 12, 13, 14, 17,

20, 21, 22, 24, 25, 30,
32, 34, 37, 40, 41, 44,
46, 49, 51, 56, 57, 59

25 21, 25, 56, 57

0,71-1,00 Mudah 2, 3, 5, 7, 9, 50, 53,
54, 60

9

JUMLAH SOAL 34 4
Sumber: Hasil Penelitian 2018

Berdasarkan tabel di atas butir soal tes kognitif berada pada tingkat klasifikasi

mudah hingga sedang, selanjutnya terdapat 4 soal yang tidak digunakan dalam tes

karena berdasarkan pertimbangan bahwa persebaran soal untuk masing-masing

indikator pencapaian harus terpenuhi. Data lengkap dapat dilihat pada lampiran 12

hal 163.

J. Data Penelitian

Data yang diambil dalam penelitian ini berupa data hasil observasi aktivitas

peserta didik dalam pembelajaran yang menerapkan metode mind mapping

melalui metode observasi. Data penelitian berupa hasil belajar ranah kogitif.

Observasi dilakukan peneliti dengan bantuan pendidik kelas IV B serta dilakukan

pada saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya pengambilan data dilakukan

sebanyak 2 kali (pretest dan posttest) untuk masing-masing kelas.

K. Analisis Data Penelitian

Awal pembelajaran setiap kelas diberi pretest yang butir soalnya sudah diuji

validitas, reliabilitas, daya beda dan tingkat kesukarannya. Penelitian ini
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menggunakan dua kelas sebagai sampel, yaitu kelas IV B (eksperimen) yang

menerapkan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran mind

mapping, dan kelas IV A (kontrol) yang tidak menerapkan metode pembelajaran

mind mapping. Materi yang diajarkan berupa materi kelas IV semester 2 dengan

tema Indahnya Keragaman Negeriku.

Penelitian ini dilakukan selama enam kali pertemuan, untuk kelas eksperimen

kegiatan belajar atau aktivitas peserta didik dengan metode pembelajaran mind

mapping diperoleh melalui lembar observasi yang dinilai oleh peneliti selama

pembelajaran berlangsung dan hasil belajar diperoleh dari pemberian posttest

diakhir pertemuan pada masing-masing kelas. Namun, pada awal pembelajaran

peserta didik terlebih dahulu diberikan pretest untuk mengetahui kemampuan

awal peserta didik. Butir soal yang digunakan untuk pretest dan posttest yaitu 30

soal pilihan ganda.

Guna menyajikan data hasil belajar peserta didik secara ringkas maka perlu

ditentukan banyaknya kelas dengan menggunakan rumus strutgess dalam Sudjana

(2010: 47) sebagai berikut :

Rentang (R) : Nilai terbesar – nilai terkecil

Banyaknya kelas : 1 + 3,3 Log n

Keterangan:

n = jumlah peserta didik

Panjang kelas interval :
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L. Teknik Analisis Data

1. Uji Persyaratan Analisis Data

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang berasal dari kedua

kelas berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Alasan peneliti

menggunakan uji normalitas karena sebelum pengujian hipotesis data harus

berdistribusi normal. Uji normalitas data dilakukan dengan Kolmogorov-Smirnov.

Noor (2016: 176) normalitas data teknik Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk

menguji normalitas data yang disajikan secara individu dilakukan dengan

menghitung A1 yaitu nilai maksimum dari selisih kumulatif proporsi (KP) dan

harga Z tabel pada batas bawah. Alasan peneliti menngunakan uji normalitas

Kolmogorov-Smirnov karena data termasuk data kuantitatif, sampel penelitian

yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah <100, dan untuk mengetahui data

yang digunakan normal atau tidak. Rumus yang digunakan untuk menghitung uji

normalitas Kolmogorov-Smirnov sebagai berikut.

A1 = Fz – KP

Keterangan:
A1 : Kolmogorov Smirnov
Fz : Nilai Z pada batas bawah
KP : Kumulatif Proporsi (KP)
Sumber : Noor (2016: 176)

b. Uji Homogenitas Data

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel penelitian

berawal dari kondisi yang sama atau homogen. Uji homogenitas dilakukan setelah

diuji kenormalan data penelitian, uji homogenitas penelitian ini dengan
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menggunakan uji analisis One Way Anova. Alasan peneliti menggunakan One

Way Anova karena untuk mengetahui data tersebut homogen atau sama dari dua

data sampel. Rumus yang digunakan untuk One Way Anova menggunakan rumus

F berikut.

Tabel 12. Ringkasan Anova
Sumber
Variasi

Dk Jumlah
Kuadrat

MK Fh Ftab Keputusan

Total N-1 JKtot - MKantMKdal = 0,05 Fh> Ftab

Homogen
Antar

Kelompok
m-1 JKant MKant

Dalam
Kelompok

N-m JKdal MKdal

Sumber: Sugiyono (2016: 279)

Keterangan :

N  = Jumlah seluruh anggota sampel

m = Jumlah kelompok sampel

Kriteria pengujian apabila Fhitung ≥ Ftabel dengan = 0,05maka homogen, dan

sebaliknya apabila Fhitung< Ftabel maka tidak homogen.

2. Uji Hipotesis

a. Uji Regresi Linier Sederhana

Uji Setelah dua sampel tersebut diberikan perlakuan yang berbeda yaitu dengan

menggunakan metode pembelajaran mind mapping dan metode pembelajaran

konvensional (ceramah), maka data yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui

besarnya hasil belajar peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol. Teknik

analisis data untuk menguji pengaruh penggunaan metode pembelajaran mind

mapping terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tematik terpadu,

maka digunakan analisis regresi liner sederhana untuk menguji hipotesis.
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Alasan peneliti menggunakan analisis uji hipotesis regresi linier sederhana pada

penelitian ini karena,untuk mengetahui arah antara variabel bebas dan variabel

terikat. Penelitian ini untuk mengetahui arah variabel adanya korelasi aktivitas

belajar peserta didik dengan metode mind mapping dan hasil belajar peserta didik.

Rumus yang digunakan dalam analisis regresi sederhana dalam penelitian

Menurut Sugiyono (2016: 262) rumus regresi linier sederhana yaitu :

Ŷ = + b X

Keterangan :
Ŷ = Hasil Belajar Peserta didik

= Konstanta
b = Koefisien aktivitas belajar metode mind mapping
X = Aktivitas Belajar metode mind mapping

Hipotesis yang akan diuji adalah :

Ha : Ada pengaruh aktivitas peserta didik pada pembelajaran tematik terpadu

dengan penerapan metode pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar

peserta didik.

Ho : Tidak ada pengaruh aktivitas peserta didik pada pembelajaran tematik

terpadu dengan penerapan metode pembelajaran mind mapping terhadap hasil

belajar peserta didik.

b. Uji t

Guna menguji ada tidaknya perbedaan hasil belajar peserta didik dengan metode

pembelajaran mind mapping, maka digunakan uji t. Penelitian ini membandingkan

kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan dengan kelompok ekperimen yang

diberi perlakuan. Uji t tersebut digunakan untuk membandingkan rata-rata dari

dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. Dua kelompok yang
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menjadi sampel dari penelitian ini yaitu kelompok eksperimen dan kelompok

kontrol akan dibandingkan rata-rata nilainya pretest dan posttest-nya. Menurut

Sugiyono (2016: 273) rumus dari uji t adalah sebagai berikut :

t = ( ) ( ) ( )
Keterangan :
t = harga t
x1 = rata rata skor kelas eksperimen
x2 = rata rata skor kelas kontrol
n1 = banyaknya sampel pada kelas eksperimen
n2 = banyaknya sampel pada kelas kontrol

= Varians kelas eksperimen
= Varians kelas kontrol

Sumber : Sugiyono (2016: 273)
Hipotesis yang akan diuji adalah :

Ha : Ada perbedaan hasil belajar peserta didik pada pembejaran tematik

terpadu lebih tinggi menggunakan metode pembelajaran mind mapping

dibandingkan dengan tidak menggunakan metode pembelajaran mind mapping.

Ho : Tidak ada perbedaan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran

tematik terpadu lebih tinggi menggunakan metode pembelajaran mind mapping

dibandingkan dengan tidak menggunakan metode pembelajaran mind mapping.

Kriteria pengujian, apabila thitung> ttabel dengan = 0,05maka Ha  diterima dan

sebaliknya apabila thitung< ttabel maka Ha ditolak.

Kriteria ketuntasan jika hasil belajar peserta didik kelas eksperimen lebih besar

dari pada kelas kontrol maka Ha diterima, sebaliknya jika hasil belajar kelas

eksperimen lebih rendah dari pada kelas kontrol maka Ha ditolak.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ada

pengaruh metode pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar pada

pembelajaran tematik terpadu peserta didik kelas IV SD Negeri 3 Sawah Lama

Bandar Lampung. Hal ini ditunjukkan dengan:

1. Aktivitas belajar pada pembelajaran tematik terpadu dengan penerapan

metode pembelajaran mind mapping berpengaruh terhadap hasil belajar.

2. Perbedaan hasil belajar pada pembelajaran tematik terpadu dengan metode

pembelajaran mind mapping lebih tinggi dibandingkan dengan tidak

menggunakan metode pembelajaran mind mapping.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penerapan metode

pembelajaran mind mapping, maka ada beberapa saran yang dapat dikemukakan

oleh peneliti, antara lain:

1. Peserta Didik

Melalui metode pembelajaran mind mapping, peserta didik dapat menemukan

pengetahuannya sendiri dengan cara menarik, sehingga dapat bertahan lama
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dalam ingatan dan peserta didik menjadi lebih aktif dalam pembelajaran, serta

memotivasi peserta didik dalam belajar di sekolah maupun belajar di rumah.

2. Pendidik

Pendidik diharapkan mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan anjuran

dan bervariasi dalam rangka memperbaiki kualitas pembelajaran, salah satunya

dengan menerapkan metode pembelajaran mind mapping.

3. Kepala Sekolah

Kepala sekolah diharakan untuk memberikan arahan dan anjuran kepada para

pendidik untuk menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dalam kegiatan

pembelajaran. Metode pembelajaran mind mapping dapat memberikan kontribusi

positif dalam meningkatkan pembelajaran di SD Negeri 3 Sawah Lama.

4. Peneliti Lain

Bagi peneliti lain atau berikutnya yang akan melakukan penelitian dibidang ini,

diharapkan penelitian ini dapat menjadi gambaran, informasi dan masukan tentang

pengaruh penggunaan metode pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar

peserta didik pada pembelajaran tematik terpadu.
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