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NASKAH PUBLIKASI TESIS 

 

 

PENGARUH METODE MIND MAPPING TERHADAP KETUNTASAN 

BELAJAR IPA PADA SISWA FULL DAY SCHOOL 

Oleh: Bekti Riyanto 

 

ABSTRACT 

 

The research is motivated by a number student  of grade 3 rd SDIT Nur Hidayah who 

incomplete in the Science daily test-I. This to  some students mid semester report 

card results also experience learning incomplete subject science. Efforts to improve 

learning outcomes as well as to achieve the  final destination schools 100% of 

students pass the study is related to the factor of learning methods.This research aims 

to determine whether there is an influence Mind Mapping application method with 

science mastery learning to the of  Student SDIT Nur Hidayah Surakarta. This 

research is a kind of quasi-experimental research, which will prove that the 

application of  Mind Mapping in learning methods will affect the completeness of full 

day school students.The method is done by random sampling. The first step to choose 

students who have remedial science at daily test-I in grade 2 rd (school year 

2011/2012) and or grade 3 rd (school year 2012/2013) as research subjects. Further 

breaks at random to determine the students in the control group or the experimental 

group. The research consisted of 15 study subjects (control group) with the 

application conventional methods and 16 research subjects (the experimental group) 

with the application of Mind Mapping methods. The Hypothesis testing using t-test. 

The results showed the influence of Mind Mapping method applied in the mastery 

learning students learn science in  full day school, as shown by sig 2 tailed: 0.000 is 

smaller than 0.05, Conclusion this research is: (a) Mind mapping methods applied in 

learning effect toward science learning mastery in full day school student (b) 

Conventional method applied in learning can help improve learning achievement but 

have not been able to improve student learning mastery in full day school, with a 

level of mastery students reach 0.7% (c) Learning with Mind Mapping methods to 

increase student mastery full day school with a level of mastery students reach 

93.75%. 

 

Keywords: 

Mind mapping methods, conventional methods, mastery learning, full day school 
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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan 

satu sama lain. Belajar menunjukkan kepada apa yang harus dilakukan 

seseorang sebagai penerima pelajaran (siswa), sedangkan mengajar 

menunjukkan kepada apa yang harus dilakukan oleh seorang guru yang menjadi 

pengajar. Jadi belajar mengajar merupakan proses interaksi antara guru dan 

siswa pada saat proses pengajaran. Proses pengajaran dikatakan berhasil salah 

satunya indikatornya adalah siswa dapat mencapai ketuntasan belajar. 

Sekolah Dasar Islam Terpadu Nur Hidayah Surakarta merupakan model 

sekolah Full Day School di Surakarta yang berdiri sejak tahun 1999. Siswa 

kelas 1-2 di sekolah ini masuk pukul 07.00 -14.00 dan kelas 3-6 masuk sekolah 

pukul 07.00 – 15.30 WIB. Dari data LHBS (Lembar hasil belajar Siswa) tengah 

semester 1 (sebelum remidi) yang telah dibagikan orang tua murid, didapatkan  

siswa kelas 3 lebih banyak yang tidak tuntas di bandingkan ketika masih duduk 

dikelas 1 atau 2. Mata pelajaran Siswa kelas 3 yang banyak   tidak tuntas 

terutama Matematika dan IPA. Bahkan dari LHBS, didapatkan semua siswa 

kelas 1 dan 2 tuntas mendekati 100% sedangkan kelas 3 ada banyak siswa yang 

tidak tuntas.  Hal ini dapat dilihat dari rekap laporan pleno siswa kelas1,  2 dan 

3 yang tidak tuntas belajarnya pada LHBS  hasil UTS I tahun ajaran 2011/2012 

Menurut Budd (2003), mengemukaan dalam journal penelitiaannya bahwa peta 

pikiran sangat efektif untuk metode pembelajaran di kelas. Mind Mapping  

merupakan contoh alat pembelajaran aktif dan kolaboratif  karena siswa  dapat 

belajar aktif  di luar instruksi pembelajaran yang hanya menggunakan "kapur 

dan ceramah." Latihan ini juga dapat membantu menggabungkan kegiatan 

untuk beragam gaya belajar siswa. Selain itu  latihan dengan Mind Mapping  

dapat menangkap topik tertentu dalam nonlinier yaitu mengabungkan fashion, 

grafis dan warna dalam satu kegiatan  yang  merupakan salah satu alat yang 

dapat menambah portofolio siswa. 
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1.2. Landasan Teori 

A. Pengertian ketuntasan belajar 

Tujuan proses belajar-mengajar secara ideal adalah ketuntasan belajar peserta 

didik artinya bahan yang dipelajari dikuasai sepenuhnya oleh siswa 

(Suryobroto, 2002). Ketuntasan belajar adalah hasil belajar siswa yang 

ditunjukkan oleh pencapaian hasil tes belajar pada kompetensi dasar dalam 

suatu mata pelajaran tertentu yang nilainya lebih dari atau sama dengan KKM 

tiap mata pelajaran yang ditetapkan guru/sekolah sebelumnya. KKM merupakan 

acuan untuk menentukan apakah siswa yang bersangkutan dinyatakan tuntas 

dalam mata pelajaran tertentu atau tidak. secara ideal seharusnya siswa 

dinyatakan tuntas jika telah menguasai 100 % dari materi yang disampaikan. 

Namun kenyataan yang ada sangat tidak mungkin semua peserta didik dapat 

menguasai materi pelajaran 100, maka perlu dibuat patokan untuk menentukan 

siswa yang tuntas dan siswa yang belum tuntas. hal inilah yang melatar 

belakangi adanya pembuatan KKM pada tiap mata pelajaran (Prayitno, 2007) 

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketuntasan belajar 

Menurut Hakim (2009), factor yang menentukan keberhasilan belajar ada dua 

yaitu intern dan ekstern. Faktor intern terdiri atas faktor biologis dan psikologis, 

sedangkan faktor ekstern terdiri atas faktor lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah, lingkungan masyarakat dan waktu. Kondisi sekolah yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar seperti adanya guru yang 

mengajar dengan baik dalam jumlah yang cukup memadahi sesuai jumlah 

bidang studi yang ditentukan, peralatan belajar yang cukup lengkap, gedung 

sekolah yang memenuhi persyaratan bagi berlangsungnya proses belajar 

mengajar yang baik, adanya teman yang baik, adanya keharmonisan hubungan 

antara semua personil sekolah.  

C. Pengertian metode Mind Mapping 

Menurut  Buzan (2007), Mind Mapping (peta pikiran) adalah metode untuk 

menyimpan suatu informasi yang diterima oleh seseorang dan mengingat 
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kembali informasi yang diterima tesebut. Mind Mapping (peta pikiran) juga 

merupakan teknik meringkas bahan yang akan dipelajari dan memproyeksikan 

masalah yang dihadapi ke dalam bentuk peta atau teknik grafik sehingga lebih 

mudah memahaminya.  Menurut De Porter & Hernachi (2009), menjelaskan 

bahwa Mind Mapping (peta pikiran) merupakan metode pemanfaatan 

keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya 

untuk membentuk suatu kesan yang lebih dalam. Menurut Hudojo (2002), peta 

konsep merupakan keterkaitan antara konsep dan prinsip yang direpresentasikan 

seperti jaringan konsep yang dikonstruksi dalam model tertentu. Sedangkan 

menurut Sugiarto (2004), Mind Mapping (peta pikiran) adalah teknik meringkas 

konsep yang akan dipelajari dan memproyeksikan masalah yang dihadapi ke 

dalam bentuk peta atau teknik grafik sehingga lebih mudah memahaminya. 

Buzan dalam Djohan (2008),  mengemukakan bahwa  Mind Mapping adalah 

teknik grafis yang sangat baik untuk menjadi kunci utama dalam membuka 

potensi otak. Mind Mapping memanfaatkan berbagai keterampilan kata, simbol 

atau gambar, angka, logika, irama, dan warna dengan cara yang unik. Dengan 

demikian, metode ini akan memberi kebebasan berkreatifitas  dihamparan tak 

terbatas dari otak Anda. 

D. Hakikat Mind Mapping 

Untuk mengoptimalkan hasil pembelajaran, maka proses pembelajaran harus 

menggunakan pendekatan keseluruhan otak. Menurut De Porter & Hernachi 

(2009), ketika manusia berkomunikasi dengan kata-kata, otak pada saat yang 

sama harus mencari, memilah, merumuskan, merapikan, mengatur, 

menghubungkan, dan menjadikan campuran antara gagasan-gagasan dengan 

kata-kata yang sudah mempunyai arti itu agar dapat dipahami. Pada saat yang 

sama, kata-kata ini dirangkai dengan gambar, simbol, citra (kesan), bunyi, dan 

perasaan. Sekumpulan kata yang bercampur aduk tak berangkai di dalam otak, 
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keluar secara satu demi satu, dihubungkan oleh logika, di atur oleh tata bahasa, 

dan menghasilkan arti yang dapat dipahami 

E. Kegunaan Mind Mapping dalam pembelajaran 

Menurut Yovan (2008), keutamaan  metode pencatatan menggunakan Mind 

Mapping, antara lain: (1) tema utama terdefenisi secara sangat jelas karena 

dinyatakan di tengah, (2) level keutamaan informasi teridentifikasi secara lebih 

baik. Informasi yang memiliki kadar kepentingan lebih diletakkan dengan tema 

utama, (3) hubungan masing-masing informasi secara mudah dapat segera 

dikenali, (4) lebih mudah dipahami dan diingat, (5) informasi baru setelahnya 

dapat segera digabungkan tanpa merusak keseluruhan struktur Mind Mapping, 

sehingga mempermudah proses pengingatan, (6) masing-masing Mind Mapping 

sangat unik, sehingga mempermudah proses pengingatan, (7) Mind Mapping 

mempercepat proses pencatatan karena hanya menggunakan kata kunci. 

Menurut Buzan (2007), Mind Mapping bertujuan untuk membuat materi 

pelajaran terpola secara visual dan grafis sehingga dapat membantu merekam, 

memperkuat, dan mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. 

F. Pembuatan peta Pikiran/Mind Mapping (MM) 

Menurut Windura (2008), secara mudah Mind Mapping dapat dibuat dengan 

urutan sebagai berikut: (1) Membaca materi pelajaran atau artikel yang akan 

dibuat Mind Mapping. Tahap ini betujuan untuk memahami struktur materi 

pelajaran, sekaligus mencari ide atau gagasan utamanya, (2) Menuliskan judul 

utama materi di tengah-tengah kertas gambar, dengan tujuan agar kita lebih 

leluasa, berani dan lebih kreatif utuk membuat pancaran pikiran dari materi 

pokok. (3) Menuliskan cabang-cabang utamanya dan mewarnai tiap cabang 

dengan warna yang berbeda. (4) Mencari kata-kata kunci dan menuliskan kata 

pada tiap cabang untuk mengembangkan Mind Mapping (5) Menambahkan 

gambar pada kata-kata kunci untuk memperkuat daya ingat. 
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1.3. Kajian Penelitian Terdahulu. 

Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan terdahulu adalah sebagai berikut: 

(1) Efektivitas Penggunaan Model Pembelajaran Quantum Learning Tipe 

Kinesthetic Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Diklat 

Algoritma Dan Pemrogramanyang dilakukan oleh Auliyah, Rohendi & 

Rahman (2011) dari Program Studi FPMIPA UPI dengan populasi 

penelitian adalah peserta didik kelas X di SMK Garuda Nusantara Cimahi. 

Pada penelitian tersebut diatas fokus penelitiannya terletak pada populasi 

siswa SMK tipe belajar kinesthetic dan variabel tergantungnya adalah hasil 

belajar mata diklat algoritma dan pemograman sedangkan penelitian ini 

sampel penelitiannya adalah siswa Sekolah Dasar dengan berbagai tipe 

belajar dan variabel tergantungnya adalah peningkatan ketuntasan belajar 

IPA pada siswa full day school.. Selain itu pada penelitian ini mengunakan 

metode Mind Mapping yang merupakan salah satu metode dalam quantum 

learning. 

(2) Penelitian yang pernah dilakukan oleh Munir & Nurdin (2011), berjudul 

Penerapan Model Pembelajaran Quantum Learning Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Teknologi Informasi Dan 

Komunikasi (Tik) FPMIPA UPI  di Siswa Kelas VII SMP Negeri 4 Cimahi. 

Sama seperti penelitian yang pertama perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya adalah pada subyek penelitian dan variable bebasnya. Pada 

penelitian yang pertama, subyek dari penelitiannya adalah siswa pada mata 

pelajaran TIK siswa SMP sedangkan pada penelitian ini subyeknya adalah 

siswa  full day school. Selain itu pada penelitian ini varibel bebasnya fokus 

pada metode Mind Mapping dalam Quantum Learning. 

(3) Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2010) dari UPI yang berjudul 

Keefektifan Pendekatan Quantum Learning Dalam Peningkatan Nilai Mata 
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Kuliah Nahwu I dengan populasi penelitian mahasiswa jurusan bahasa arab 

UPI yang sedang menempuh Kuliah SP (semester pendek ) pada angkatan 

TA 2005/2006. Pada penelitian tersebut diatas menggunakan pendekatan 

Quantum Learning dengan metode suggestology, sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan metode Mind Mapping. Selain itu subyek 

penelitian diatas adalah mahasiswa UPI sedangkan pada penelitian ini 

subyeknya adalah siswa Sekolalah Dasar Full Day School. 

1.4. Rumusan Masalah 

Berpijak dari latar belakang serta beberapa pemikiran yang telah disebutkan di 

atas, maka rumusan masalah yang diajukan  adalah: “Apakah penggunaan 

metode Mind Mapping dalam pembelajaran berpengaruh terhadap ketuntasan 

belajar IPA pada siswa Full Day School? “ 

1.5. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: Mengetahui pengaruh metode Mind Mapping terhadap ketuntasan 

belajar siswa full day scholl di Sekolah Dasar Islam Terpadu Nur Hidayah 

Surakarta 

1.6. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk : 

a. Dunia pendidikan: 

1. Memperkuat wacana bahwa dalam belajar mengajar di sekolah sangat 

diperlukan suatu metode pembelajaran siswa yang aktif, inovatif, kreatif 

dan menyenangkan (PAIKEM) yaitu salah satunya dengan menerapkan 

metode Mind Mapping dalam pembelajaran. 

2. Metode Mind Mapping merupakan metode mencatat ulang materi yang 

efisien buat pembelajaran dari TK sampai perguruan tinggi bahkan cocok 

untuk presentasi dan mengajar bagi para guru dosen dan para pendidik, 

sehingga metode ini perlu digunakan untuk perencanaan bagi siswa, 

pengajar atau bagi siapa saja yang menginginkannya. 
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b. Lembaga:  

1. Memberikan kontribusi bagi lembaga pendidikan atau sekolah dalam 

mengoptimalkan pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode 

Mind Mapping untuk meningkatkan ketuntasan belajar siswa 

2. Dapat dijadikan sebagai salah satu solusi metode pembelajaran yang 

relevan dengan permasalahan yang terjadi di sekolah. 

c. Guru : 

1. Memberikan gambaran tentang pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan 

pembelajaran dengan penerapan metode Mind Mapping sehingga 

terciptanya hubungan interpersonal antara siswa dengan siswa, dan atau 

siswa dengan guru di kelas menjadi optimal sehingga ketuntasan belajar 

siswa dapat ditingkatkan. 

2. Memberikan motivasi kepada guru untuk terus melakukan inovasi 

pembaharuan metode pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam 

belajar tuntas di sekolah. 

d. Siswa :  

1. Dengan penerapan metode Mind Mapping maka pembelajaran akan lebih 

aktif, inovatif  kreatif, dan menyenangkan (PAIKEM) sehingga dapat 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

2. Dengan metode Mind Mapping dalam pembelajaran maka dapat 

meningkatkan pemahaman, kreativitas dan daya ingat siswa sehingga 

siswa dapat mencapai ketuntasan belajar 

 

2.  METODE PENELITIAN 

2.1. Populasi,  Sampel  dan subyek Penelitian 

Subjek penelitian berasal dari siswa-siswi  SDIT Nur Hidayah Surakarta kelas 3 

tahun ajaran 2012/2013 yang memiliki karakteristik nilai UH-1 di kelas 2 dan 3 

pada pelajaran IPA < 75.  
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2.2. Rancangan Eksperimen 

P O1 X1 O2 

 

P O3 X2 O4 

 

Keterangan: 

P = Penentuan sampel 

O1 = Kelas eksperimen sebelum diberi perlakuan 

O2 = Kelas eksperimen setelah diberi perlakuan 

O3 = Kelas kontrol sebelum diberi perlakuan 

O4 = Kelas kontrol setelah diberi perlakuan 

         X1           = Perlakuan dengan metode Mind Maping pada kelas 

eksperimen 

         X2           = Metode Konvensioanal (ceramah dan menulis) 

 

2.3. Teknik Analisis Data 

Tehnik analisa data menggunakan  Uji beda yaitu uji-t dengan menggunakan 

program komputer SPSS versi 21. Uji-t yang digunakan adalah independent 

sample t-test dan paired sample t-test. 

 

3. HASIL PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDIT Nur Hidayah Surakarta. Sedangkan Waktu 

Penelitian dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2012.  

3.2. Screening subyek penelitian 

Screening subyek penelitian perlu dilakukan karena hanya subyek penelitian 

yang mempunyai nilai ulangan harian-1 (UH-1) IPA dibawah KKM (=75)  saja 

yang akan dijadikan subyek penelitian.   Selain hasil UH-1 IPA siswa saat di 

kelas 3, Nilai UH-1 IPA saat dikelas 2 juga dipakai dasar dalam screening ini.  
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Berdasarkan hasil UH-1 IPA, ada 19 anak 3B dan 14 anak 3C yang tidak tuntas 

UH-1 IPA kelas dua dan atau kelas 3, Maka yang menjadi subyek penelitian 

adalah kelas 3B (19 anak) dan kelas 3C (14 anak). Kemudian secara random 

ditentukan kelas 3C sebagai kelompok kontrol dan kelas 3B sebagai kelompok 

eksperimen. Agar jumlah anggota kelompok kontrol dan eksperimen seimbang 

maka dua siswa dari kelas 3B ditarik ke kelas 3C yaitu siswa yang bernama 

Chanif dan Hamam. Pemindahan  2 siswa dari kelompok  eksperimen ke 

kelompok kontrol tersebut dilakukan secara random dengan cara pengundian. 

Metode sampling diatas berbeda dengan rencana awal, yaitu menggunakan 

random sampling. Idealnya random dampling dilakukan dengan cara mendata 

semua siswa yang remidi UH-1 IPA, kemudian dilakukan pemilihan siswa secara 

acak/random untuk masukkan ke dalam kelompo kontrol atau kelompok 

eksperimen. Random sampling tidak dapat dilakukan penuh karena pihak kepala 

sekolah tidak mengijinkan. Selain itu peneliti sangat kesulitan mencari waktu 

jika harus membentuk kelas/kelompok baru karena siswa sudah belajar setiap 

hari dari pukul 07.00 WIB. sampai pukul 15.30 WIB. Untuk mengatasi hal 

tersebut, maksudnya agar subyek penelitian terlihat homogen dan hasil penelitian 

bisa digunakan untuk generalisasi maka dilakukan analisa data antara nilai pre-

test kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen menggunakan independent 

simple t-test. (hasil dapat dilihat pada halaman analisa data) 

3.3. Hasil Analisis data dan pembahasan 

Dari penelitian eksperimen yang dilakukan diperoleh data sbb: 

Tabel : Nilai pre-test dan pos-test kelompok kontrol 

No Kelompok 

Kontrol 

(16 anak) 

Nilai 

Pre-test 

Tuntas/ 

Tdk tuntas 

Nilai 

Pos-test 

Tuntas/ 

Tdk tuntas 

Keterangan 

1 AZ1 56 Tidak tuntas 73 Tidak tuntas Tidak pengaruh 

2 FZ  53 Tidak tuntas 70 Tidak tuntas Tidak pengaruh 

3 FI 58 Tidak tuntas 68 Tidak tuntas Tidak pengaruh 
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4 IA 40 Tidak tuntas 67 Tidak tuntas Tidak pengaruh 

5 KH 37 Tidak tuntas 58 Tidak tuntas Tidak pengaruh 

6 KK 53 Tidak tuntas 57 Tidak tuntas Tidak pengaruh 

7 MD 45 Tidak tuntas 67 Tidak tuntas Tidak pengaruh 

8 MH 58 Tidak tuntas 67 Tidak tuntas Tidak pengaruh 

9 MN 52 Tidak tuntas 50 Tidak tuntas Tidak pengaruh 

10 RA 42 Tidak tuntas 62 Tidak tuntas Tidak pengaruh 

11 SN  50 Tidak tuntas 57 Tidak tuntas Tidak pengaruh 

12 S F 41 Tidak tuntas 53 Tidak tuntas Tidak pengaruh 

13 YK 54 Tidak tuntas 66 Tidak tuntas Tidak pengaruh 

14 ZA 54 Tidak tuntas 58 Tidak tuntas Tidak pengaruh 

15 Ham 50 Tidak tuntas 87 Tuntas Berpengaruh 

16 CN  Tidak ikut pembelajaran dan Pos tes (gugur)  

 

Tabel: Nilai pre-test dan pos-test kelompok eksperimen 

No Kelompok 

Eksperimen 

 (16 anak) 

Nilai 

Pre-test 

Tuntas/ 

Tdk tuntas 

Nilai 

Pos-test 

Tuntas/ 

Tdk tuntas 

Keterangan 

1 AA1 59 Tidak tuntas 75 Tuntas Berpengaruh 

2 AP 49 Tidak tuntas 79 Tuntas Berpengaruh 

3 AR 46 Tidak tuntas 48 Tidak tuntas  

4 AA2 59 Tidak tuntas 80 Tuntas Berpengaruh 

5 DC 48 Tidak tuntas 75 Tuntas Berpengaruh 

6 FN 53 Tidak tuntas 75 Tuntas Berpengaruh 

7 HD 56 Tidak tuntas 87 Tuntas Berpengaruh 

8 IM 62 Tidak tuntas 82 Tuntas Berpengaruh 

9 AT 52 Tidak tuntas 80 Tuntas Berpengaruh 

10 HT 48 Tidak tuntas 80 Tuntas Berpengaruh 



13 
 

11 AZ2 64 Tidak tuntas 80 Tuntas Berpengaruh 

12 HT 48 Tidak tuntas 80 Tuntas Berpengaruh 

13 HH 52 Tidak tuntas 75 Tuntas Berpengaruh 

14 MR 58 Tidak tuntas 78 Tuntas Berpengaruh 

15 RZ  73 Tidak tuntas 93 Tuntas Berpengaruh 

16 YN 54 Tidak tuntas 78 Tuntas Berpengaruh 

17 Z I Tidak ikut pre-pos test  dan pembelajaran Gugur 

 

Analisa data: 

a. Uji normalsitas data 

1. Data pre-test kelompok kontrol normal,  karena  nilai Asymp. Sig. = 0,626 

2. Data pos-test kelompok kontrol normal, karena  nilai Asymp. Sig. = 0,919 

3. Data pre-test kelompok eksperimen normal, karena  nilai Asymp. Sig. = 0,484 

4. Data pos-test  kelompok eksperimen normal, karena  nilai Asymp. Sig.= 0,079 

(Data Hasil Uji Kolmogorov Smirnov terlampir) 

b. Analisis data pre-test kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dengan 

independen sample t-test 

 Pada table analisis data diatas diperoleh  nilai F sebesar 0.000 dengan  sig =  0,996. 

Karena sig atau probabilitas > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa  artinya kedua 

varians populasi adalah identik 

c. Analisis data pre-pos test  pada kelompok kontrol dengan paired sample test 

1. Tabel Paired Samples Correlations  

Hasil analisa ini untuk menguji kekuatan hubungan antara nilai pre-test dan 

post test kelompok kontrol. korelasi atau hubungan nilai pre-test (sebelum 

pembelajaran konvensional) dan nilai pos-test (setelah pembelajaran 

konvensional) adalah 0,240. Dengan melihat nilai probabilitas 0,389 (> 0.05), 

berarti korelasi antara nilai pre-test dan pos-test adalah tidak signifikan. 
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2. Table Paired Samples Test 

Nilai t hitung adalah sebesar -5, 572 dengan  sig 0,000. Karena sig atau 

probabilitas < 0.05 maka rata-rata pre-test  dan  pos-test adalah  tidak  sama 

(berbeda). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pembelajaran 

konvensional berpengaruh pada kenaikan nilai atau prestasi siswa. 

Namun, berdasarkan Tabel Paired samples Correlatian korelasi pengaruh 

pembelajaran konvensional terhadap prestasi belajar siswa tidak signifikan 

karena kenaikan nilai masih sangat kecil. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

analisa data diatas menunjukkan bahwa rata-rata nilai pre-test kelompok 

kontrol adalah  46,44 dan rata-rata nilai pos-test adalah 60.00. Hal ini 

menunjukkan proses pembelajaran konvensional mampu meningkatkan 

nilai/prestasi siswa, namun belum mampu meningkatkan ketuntasan belajar 

siswa, karena rata-rata nilai pos-test dibawah KKM IPA (=75) 

d. Hasil analisis data pre-pos test kelompok eksperimen 

1. Tabel Paired Samples Correlations  

Hasil analisa ini untuk menguji kekuatan hubungan antara nilai pre-test dan 

post test kelompok eksperimen. Korelasi atau hubungan nilai pre-test 

(sebelum pembelajaran Mind Mapping) dan nilai pos-test (setelah 

pembelajaran Mind Mapping) adalah 0,587. Dengan melihat nilai probabilitas 

0,017 (<0.05), berarti korelasi antara nilai pre-test dan pos-test adalah 

signifikan atau erat. 

2. Table Paired Samples Test 

Nilai t hitung adalah sebesar -11, 834 dengan  sig 0,000. Karena sig atau 

probabilitas < 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa  H1 diterima, artinya rata-

rata pre-test  dan  pos-test adalah  tidak  sama (berbeda). Dengan demikian 

dapat dinyatakan bahwa metode Mind Mapping yang diterapkan dalam proses 

pembelajaran berpengaruh pada kenaikan nilai atau prestasi siswa 

Dari analisa data diatas dapat diketahui bahwa rata-rata nilai pre-test 

kelompok eksperimen adalah adalah  55, 0625. Sementara rata-rata nilai pos-
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test setelah pembelajaran dengan metode Mind Mapping  adalah 77,8125. Hal 

ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran metode Mind Mapping mampu 

meningkatkan prestasi belajar siswa sekaligus mempengaruhi ketuntasan 

belajar siswa karena nilai pos-test diatas KKM (=75). 

 

4. PEMBAHASAN 

Hasil penelitian secara singkat dapat dilihat berdasarkan histogram berikut: 

 

Dari data hasil pre-test diatas dapat diketahui bahwa 100% siswa pada kelompok 

kontrol tidak tuntas, karena semua nilai siswa < KKM.  Ketidaktuntasan siswa ini 

sangat wajar karena semua siswa belum mendapatkan pembelajaran IPA dengan 

materi “Makhluk hidup”.    
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Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa pengaruh pembelajaran konvensional 

pada ketuntasan belajar IPA adalah 0,7 % saja. 

Pembelajaran konvensonal sebetulnya tidak selamanya jelek karena pada materi 

tertentu dapat efisien digunakan dalam pembelajaran, misalnya materi tentang 

sejarah, materi ceramah cukup efektif. Namun pada pembelajaran IPA materi 

makhluk hidup ini materi ceramah kurang efektif karena dalam menyampaikan 

materi tersebut, siswa harus banyak ditunjukkan gambar-gambar hewan dan 

tumbuhan agar siswa tahu wujud makhluk hidup yang bersangkutan 

 

Berdasarkan tabel diatas jelas terlihat bahwa dari 16 siswa kelompok eksperimen, 16 

siswa  nilai pre-test dibawah 75 sehingga dapat dikatakan siswa tidak tuntas 100 % . 

Hal ini sangat wajar terjadi karena subyek belum mendapatkan materi pembelajaran 

“Makhluk Hidup”. 
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Berdasarkan histogram nilai pos-test  hanya 1 siswa yang tidak tuntas karena 

nilainya dibawah 75. Sedangkan 15 siswa tuntas dengan nilai pos-tesnya diatas 75 

dengan nilai rata-rata 77,81 dan standar deviasi = 9,232. 

Ketuntasan belajar yang mencapai 93,75 % pada kelompok eksperimen disebabkan 

karena pengaruh penggunaan metode Mind Mapping dalam pembelajaran. Hal 

tersebut disebabkan karena: (a) Pada saat memperkenalkan isi pelajaran  metode 

Mind Mapping selalu menyajikan secara multisensori yaitu dengan menggunakan 

unsur visual, auditorial dan warna sehingga pembelajaran lebih menarik. (b) Mind 

Mapping merupakan pelajaran terpola secara visual dan grafis sehingga dapat 

membantu merekam, memperkuat, dan mengingat kembali informasi yang telah 

dipelajari (c) Dengan Mind Mapping, siswa dapat melihat garis besar keseluruhan 

materi dalam satu lembar, memudahkan siswa untuk mengingat, mudah 

menambahkan materi baru tanpa mengganggu yang telah ada, mudah 

menggabungkan antar materi, efesiensi catatan dan mempunyai hirarki yang lebih 

jelas.   

Metode Mind Mapping merupakan  salah satu metode dalam strategi pembelajaran 

Quantum Learning, dan Quantum Learning termasuk pendekatan pembelajaran 

“Active Learning”  atau siswa Aktif. Pembelajaran metode Mind Mapping ternyata 

dapat meningkatkan prestasi belajar sekaligus meningkatkan ketuntasan belajar 

siswa. Hal ini disebabkan beberapa kelebihan metode ini jika dibandingkan dengan 

metode konvensional, diantaranya: 
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(1) Jika pada merode konvensional tidak semua siswa dapat belajar baik dengan 

hanya mendengarkan ceramah guru,  maka pada metode Mind Mapping siswa 

akan belajar lebih baik. Hal ini disebabkan karena Mind Mapping dapat 

mengaktifkan otak kiri dan otak kanan siswa. Banyak menulis dan ceramah pada 

metode konvensional adalah menu untuk makanan otak kiri saja, Sedangkan 

pada pembelajaran metode Mind Mapping, ceramah guru didukung oleh ilustrasi 

visual penuh warna yang merupakan nutrisi otak kanan.  

(2) Pada metode pembelajaran konvensional sering terjadi kesulitan agar siswa tetap 

tertarik dengan apa yang disampaikan guru sehingga siswa cepat menjadi jenuh. 

Selain itu, metode konvensional juga menitik beratkan pada guru sebagai 

sumber belajar dan siswa hanya sebagai penerimanya saja (pasif). Sedangkan 

metode Mind Mapping termasuk pembelajaran active learning yaitu siswa bisa 

berekspresi untuk membuat Mind Mapping sendiri dari sub-bab materi yang 

ditugaskan oleh guru. Jadi dengan metode Mind Mapping siswa lebih cenderung 

tertarik dan termotivasi dalam pembelajaran. 

(3) Pendekatan guru sebagai satu-satunya sumber belajar pada metode konvensional 

berakibat siswa cenderung tidak berfikir  kritis atau kreatif. Sedangkan 

pendekatan siswa aktif pada metode Mind Mapping akan melatih siswa untuk 

lebih berfikir kritis dan kreatif. Dengan membuat Mind Maping dari materi 

tertentu siswa dituntut membaca materi terlebih dahulu, kemudian siswa akan 

berusaha berfikir kritis mencari kata-kata kunci yang akan dipilih untuk 

membuat Mind Mapping. Selain itu penambahan gambar pada masing-masing 

kata kunci akan melatih daya kreatifitas siswa. Gambar yang dibuat siswa ini 

juga bertujuan untuk menambah daya ingat pada materi yang dipelajari. 

(4) Dengan banyak ceramah dan menulis dalam metode pembelajaran 

konvensiaonal sekaan-akan menganggap tipe belajar siswa hanya audio saja. 

Sedangkan dengan metode pembelajaran Mind Mapping tipe belajar siswa audio 

dapat belajar maksimal dengan ceramah dan penjelasan guru, tipe belajar siswa 

visual dapat belajar maksimal dengan gambar dan warna peta pikiran yang 
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ditampilkan dengan LCD. Selain itu siswa dengan tipe belajar kinestetis bisa 

berekspresi dengan belajar aktif membuat atau mewarnai Mind Mapping yang 

ditugaskan oleh guru. 

Dari dinamika pembelajaran pada penelitian ini diketahui bahwa metode Mind 

Mapping mampu berperan meningkatkan prestasi belajar sekaligus membantu 

ketuntasan belajar siswa dalam program studi IPA. Secara  praktis dapat dijelaskan 

keuntungan pembelajaran dengan metode Mind Maping sebagai berikut: 

1. Siswa  lebih siap pada awal pembelajaran karena sebelum belajar ada ice 

breaking untuk memfokuskan konsenterasi siswa dan menarik minat siswa 

dalam belajar. Ice breaking adalah bentuk permainan atau game untuk selingan 

sebelum/pertengahan  belajar agar anak senang sehingga fikiran mereka lebih 

segar sehingga semangat belajarnya bertambah. 

2. Dengan bantuan alat pengeras suara akan membantu guru dalam menyampaikan 

dan menjelaskan materi pembelajaran tanpa harus mengeluarkan volume suara 

yang tinggi. selain itu siswa di kelas lebih jelas mendengar penjelasan guru 

walaupun berada pada jarak yang paling jauh dari guru. 

3. LCD yang digunakan dalam pembelajaran metode Mind Mapping ini menarik 

siswa untuk lebih perhatian pada materi pembelajaran yang disampaikan guru. 

Dengan LCD dapat ditampilkan gambar-gambar yang berkaitan dengan 

pembelajaran. Selain itu dengan LCD dapat mendukung visualisai variasi warna 

untuk membuat Mind Mapping dalam pembelajaran. Gurupun dapat memutar 

film-film dunia hewan atau suara-suara hewan agar pembelajaran lebih 

menyenangkan dan dapat dikaitkan dengan dunia hewan secara kontekstual. 

4. Dengan metode Mind Mapping: 

a.  Siswa akan lebih mudah paham karena disampaikan secara terstruktur 

dengan menggunakan inti kalimat yang singkat. 

b. Siswa akan lebih lama mengingat materi Mind Mapping karena ada gambar 

atau simbol yang menyertai setiap kata pada induk dan cabang Mind 

Mapping. 
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c. Siswa akan tertarik dengan Mind Mapping karena kaya warna. Selain itu 

warna yang berbeda pada setiap cabangnya akan membuat siswa lebih lama 

mengingat materi yang ada didalamnya. 

d. Pada saat siswa diberi tugas memawarnai Mind Mapping maka siswa akan 

merasa senang dengan aktivitas mewarnai tersebut sekaligus  siswa belajar 

materi didalamnya. Kegiatan ini adalah aktivitas belajar sambil bermain.  

e. Pada saat siswa diberi tugas membuat Mind Mapping maka siswa harus 

membaca materi terlebih dahulu. Pemahaman siswa semakin mendalam 

pada saat menuangkan materi yang telah dibaca untuk membuat Mind 

Mapping. 

Siswa lebih termotiavsi belajar dengan tertib dan sungguh-sungguh karena 

siswa yang telah menyelesikan tugasnya dengan baik akan diberi bintang 

sebagai bentuk apresiasi. Siswa lebih terkesan karena yang mendapatkan 

bintang terbanyak mendapat hadiah menarik dari guru. 

 

5. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa: 

a. Metode “Mind Mapping” yang  diaplikasikan dalam  pembelajaran berpengaruh 

pada ketuntasan belajar IPA pada siswa Full Day School. 

b. Pembelalajaran dengan metode konvensional dapat membantu meningkatkan 

prestasi belajar tapi belum mampu meningkatkan ketuntasan belajar siswa full 

day school yaitu dengan tingkat ketuntasannya hanya 0,7 % 

c. Pembelajaran dengan metode Mind Mapping mampu meningkatkan ketuntasan 

belajar siswa full day school dengan tingkat ketuntasan siswa mencapai 93,75 %. 
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