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ABSTRAK 

Pembelajaran bukan hanya sekedar memberikan informasi yang diperlukan siswa 

tetapi pembelajaran ialah proses pengaturan lingkungan yang diarahkan untuk 

mengubah perilaku siswa kearah yang positif dan lebih baik sesuai dengan 

potensi dan perbedaan yang dimiliki siswa. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui perbedaan hasil belajar biologi siswa kelas VII pada pokok bahasan 

organisasi kehidupan dengan penerapan strategi pembelajaran Mind Map dan 

Concep Map. Hasil belajar siswa ditinjau dari aspek kognitif yaitu nilai postes 

selama tiga kali pertemuan. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian 

eksperimen pendidikan yaitu penelitian yang dapat menguji secara benar 

hipotesis yang menyangkut hubungan kausal. Penelitian ini berlokasi di SMP 

Negeri 2 Sawit Boyolali. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

VII SMP Negeri 2 Sawit Boyolali. Sampel yang digunakan adalah kelas VII E 

sebagai kontrol , VII F sebagai ekasperimen 1 (Strategi pembelajaran Mind Map) 

dan VII G sebagai eksperimen II (Strategi Pembelajaran Concept Map). Teknik 

yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah teknik cluster random 

sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi dokumentasi, 

observasi, dan postes. Analisis data pada penelitian ini menggunakan uji 

prasyarat analisis yaitu normalitas dan homogenitas. Kemudian dilakukan uji 

lanjut hipotesis yang berupa uji non parametrik tes dengan menggunakan k-

Independent Sample T Tes atau Kruskal Wallis test diperoleh nilai asyimp sig 

0.013 pada postes pertama, 0.035 pada postes kedua dan 0.00 pada postes ketiga 

dengan taraf signifikasi 0.05, sehingga H0 ditolak. Jadi hasil belajar biologi pada 

materi organisasi kehidupan dengan strategi Mind Map dan Concept Map 

terdapat perbedaan yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa strategi pembelajaran Concept Map dengan rata-rata 76,8 

lebih unggul daripada Mind Map dengan rata-rata 74,2 pada siswa kelas VII 

SMP Negeri 2 Sawit Boyolali. 

 

Kata kunci: strategi Mind Map, strategi Concept Map dan hasil belajar siswa.  

 

 

 

 



 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran merupakan sistem yang bertujuan untuk membantu kegiatan 

belajar siswa yang dirancang sedemikian rupa untuk mendukung dan 

mempengaruhi proses belajar. Untuk mencapai tujuan pembelajaran perlu adanya 

upaya untuk menciptakan situasi dan kondisi belajar yang kondusif yaitu dengan 

pengerapan strategi pembelajaran yang tepat. Selama ini, metode  pembelajaran 

konvensional (Ceramah) merupakan strategi pembelajaran yang diterapkan oleh 

sebagian besar guru. Pembelajaran konvensional bersifat abstrak dan teoritis. 

Siswa hanya meneriama informasi secara pasif sedangkan tidak semua siswa 

dapat menerima pelajaran dengan hanya mendengarkan. Pada metode ceramah 

guru adalah sebagai jalan penentu pembelajran. Metode ini tentu sangat monoton 

dan membosankan dimana guru aktif menjelaskan sementara siswa pasif, hanya 

mendengarkan. Pembelajaran yang diperlukan oleh siswa menurut Warsita (2008: 

266) adalah pembelajaran yang  dapat merubah prilaku siswa (aspek kognitif, 

afektif dan motorik). Pembelajaran merupakan interaksi antar individu yang 

memberikan pengalaman dari situasi yang nyata. Untuk itu perlu adanya 

perubahan strategi pembelajaran konvensional ke strategi pembelajaran 

kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif merupakan suatu konsep pembelajaran yang 

dipimpin dan diarahkan oleh guru, yang meliputi semua kerja kelompok. 

Suprijono (2012:54-55) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif dirancang 

untuk membantu siswa menyelesaikan masalah dengan guru sebagai pengarah dan 

serta menyediakan bahan dan informasi. Pembelajaran kooperatif dapat 

menumbuhkan pembelajaran yang efektif yaitu memudahkan siswa untuk belajar 

sesuatu yang bermanfaat, dan hidup serasi dengan sesama, serta peserta didik 

memperoleh pengetahuan, nilai, dan ketrampilan yang dapat diakui oleh pihak 

yang berkompeten menilai. Dalam kegiatan pembelajaran seorang guru memiliki 

peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, guru perlu memiliki ketrampilaan 

dalam memilih strategi pembelajaran yang tepat ketika menyampaikan suatu 

materi kepada siswa agar lebih menarik, tidak mengalami kebosanan dan dapat 



 

 

menerima materi dengan mudah, yang tentu akan menunjang hasil prestasi 

belajarnya. Strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

siswa, daya ingat, kreativitas dan tingkat pemahaman siswa diantaranya ialah 

mind map dan concept map. 

Mind map adalah cara termudah untuk menempatkan informasi kedalam 

otak dan mengambil informasi ke luar otak dari otak.  Dengan mind map, daftar 

informasi yang panjang bisa dialihkan menjadi diagram warna-warni, sangat 

teratur, dan mudah diingat yang bekerja selaras dengan cara kerja alami otak 

dalam melakukan berbagai hal (Buzan, 2007: 4-7). Penggunaan strategi 

pembelajaran mind map melibatkan kedua belahan otak, sehingga melibatkan 

sistem limbik (melibatkan emosi positif), yaitu dapat membuat siswa senang saat 

belajar karena melibatkan otak kanan. Menurut penelitian Mecca Fatma (2010), 

yang berjudul “Penerapan model mind map untuk meningkatkan kreativitas dan 

prestasi belajar pada siswa kelas VII A SMP Walisongo Gempol” dapat diketahui 

bahwa penerapan model mind map dapat meningkatkan kreativitas dan prestasi 

belajar belajar siswa pada siswa. 

Concept Map (Peta konsep) merupakan skema yang menggambarkan 

suatu himpunan konsep-konsep dengan maksud mengkaitkan atau menyatakan 

hubungan yang bermakna antara konsep-konsep dengan menggunakan proposisi 

agar menjadi jelas bagi siswa atau guru untuk memahami ide-ide kunci yang harus 

terfokus kepada tugas belajar. Peta konsep dapat memberikan kejelasan baik bagi 

siswa maupun guru tentang sejumlah ide-ide kunci dari materi pelajaran yang 

dipelajari. Berdasarkan hasil penelitian Iva Yuli Istiani (2012) yang berjudul 

“Penerapan science technology society disertai concept map terhadap hasil belajar 

biologi dan sikap peduli lingkungan siswa SMP N 1 Kebakkramat” dapat 

diketahui bahwa concept map meningkatkan hasil belajar kognitif dan afektif 

siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan Strategi 

Pembelajaran Mind Map dan Concept Map terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 

VII SMP Negeri 2 Sawit Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013.” 



 

 

METODE PENELITIAN 

Setting 

Penelitian dilakukan di SMP Negeri 2 Sawit Boyolali. Penelitian dilaksanakan 

pada bulan Oktober 2012 sampai Maret 2013. 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen pendidikan. Penelitian ini 

dilakukan dalam rangka memberikan perlakuan dalam suatu kelas untuk 

membandingkan antara dua strategi pembelajaran yang berbeda dalam 

pembelajaran biologi untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah: Dokumentasi, 

observasi, dan tes..  

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini meliputi:  (1) Tes. Ciri-ciri tes yang baik 

yaitu: Validitas, reliabilitas, derajat kesukaran dan daya beda. (2) Prosedur 

Penelitian. Prosedur penelitan adalah tehnik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data berupa dokumen. 

Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara analisis statistik deskriptif, yaitu dengan 

menggunakan metode statistik non parametrik. Untuk menganalisis data ini dapat 

dilakukan dengan aplikasi program SPSS 15 atau SPSS 17. Untuk itu perlu 

adanya uji prasyarat. (1) Teknik uji prasyarat. Uji prasyarat analisis  yaitu uji 

normalitas dan uji homogenitas. Uji Normalitas, dilakukan dengan menggunakan 

uji Kolmogorov-Simirnov. (2) Uji Hipotesis. Untuk melakukan uji hipotesis 

menggunakan k Independent sample t-test.  

 



 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Prestasi belajar siswa selam 3 kali postes, kelas eksperimen dengan 

strategi pembelajaran Mind Map memiliki nilai rata-rata 70.32, 75.32 dan 84.77. 

Sedangkan kelas dengan strategi pembelajaran Concept Map memiliki nilai rata-

rata 68.06, 71.77 dan 82.83. Berdasarkan analisis data hasil uji normalitas dapat 

diketahui jika kedua populasi memiliki distribusi tidak normal. Dari hasil uji 

homogenitas dapat diketahui nilai probabilitas untuk hasil belajar siswa dengan 

menggunakan strategi Mind Map dan Concept Map memiliki varian yang sama 

(homogen). Setelah dilakukan uji prasyarat maka data dianalisis dengan 

menggunakan uji hipotesis. Dari hasil uji prasyarat didapatkan bahwa data tidak 

normal dan homogen sehingga, data termasuk kedalam data non parametrik. 

Karena data merupakan non parametrik maka dilakukan uji k-Independent Sample 

T Test (Kruskal-Wallis Test). Dari Kruskal Wallis test diperoleh nilai asyimp sig 

0.013 pada postes pertama, 0.035 pada postes kedua dan 0.00 pada postes ketiga 

dengan taraf signifikasi 0.05. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak, jadi terdapat perbedaan yang signifikan antara metode pembelajaran Mind 

Map dan Concept Map terhadap hasil belajar siswa.  

 Pada kelas eksperimen Concept Map, hasil belajar siswa selama tiga kali 

postes memiliki peningkatan yang signifikan. Hal ini senada dengan Karakuyu 

(2010: 725) bahwa, peta konsep menjanjikan untuk menjadi berguna dalam 

meningkatkan pembelajaran yang bermakna dan pemahaman konseptual siswa 

dalam Sains dan Fisika. Karena dengan peta konsep dapat membuat hubungan 

antara bagaimana orang belajar pengetahuan dan pembelajaran yang masuk akal. 

Siswa dapat memiliki landasan yang cukup dan pemikiran kritis tentang pemetaan 

konsep dan hubungan antara konsep-konsep yang berbeda. Kelas eksperimen 

Mind Map, hasil belajar siswa selama tiga kali postes memiliki peningkatan yang 

signifikan. Hal tersebut terbukti bahwa strategi ini dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Hasil penelitian didapatkan data nilai kognitif hasil belajar siswa 

yang diperoleh dari postes satu sampai tiga terjadi peningkatan yang signifikan. 

Hal ini sesuai dengan penelitian Avgoustos (2009), yang menyatakan dengan 



 

 

menggunakan Peta Pikiran, dapat dengan cepat mengidentifikasi dan memahami 

struktur subjek dan informasi bersama-sama, serta merekam fakta-fakta yang 

terkandung dalam catatan normal. Hal ini juga dapat digunakan sebagai alat 

pelengkap untuk konstruksi pengetahuan dan berbagi. Kesesuaian mind map 

sebagai alat pedagogis untuk pendidikan, meningkatkan pembelajaran yang efektif 

untuk mengorganisir, menganalisis, bertukar pikiran, dan berkolaborasi pada ide-

ide.  

 Dalam sebuah strategi pembelajarn pasti memiliki kelebihan dan 

kelemahan. Strategi pembelajaran Mind Map memiliki keunggulan dan kelemahan 

dalam pembelajaran. Keunggulan Mind Map antara lain; Menurut Yovan dalam 

Astutiamin (2009), kelebihan metode pencatatan menggunakan Mind Map, antara 

lain: Tema utama terdefenisi secara sangat jelas karena dinyatakan di tengah. 

Level keutamaan informasi teridentifikasi secara lebih baik. Hubungan masing-

masing informasi dapat secara mudah dikenali. Lebih mudah dipahami dan 

diingat. Informasi baru setelahnya dapat segera digabungkan tanpa merusak 

keseluruhan struktur Mind Map, sehingga mempermudah proses pengingatan. 

Namun strategi pembelajaran Mind Map juga memiliki kelemahan. Kelemahan 

strategi ini antara lain; membutuhkan waktu relatif lebih lama dan memerlukan 

banyak peralatan dan warna. Memerlukan   imajinasi   dan   kreatifitas   yang   

tinggi   untuk menghasilkan Mind Map yang baik. Penerapan strategi Mind Map 

juga memerlukan konsentrasi yang tinggi untuk dapat memahami materi yang 

disajikan karena hanya berupa jalur-jalur dan simbol-simbol saja. 

 Strategi Concept Map memberikan sejumlah keuntungan menurut Zaini 

(2002: 21) antara lain; Concept Map, sesuai dengan cirinya, memberikan 

visualisasi konsep-konsep utama dan pendukung yang telah terstruktur di dalam 

otak guru ke dalam kertas yang dapat dilihat secara empiris. Gambar konsep-

konsep menunjukkan bentuk hubungan antara satu dengan yang lain. Concept 

Map memberikan hubungan yang dinyatakan dengan kata-kata untuk menjelaskan 

bentuk-bentuk hubungan antara satu konsep dengan konsep lain, baik utama 

maupun pendukung. Selain itu proses pembelajaran juga mempengaruhi tingkat 



 

 

keberhasilan guru dalam mengelola dan memberikan materi pelajaran sehingga 

materi dapat dipahami dan dimengerti oleh siswa. Dengan strategi Concept Map 

siswa dapat menangkap seluruh informasi yang diberikan oleh guru, kemudian 

siswa dapat menyusun kembali informasi yang diberikan dengan demikian siswa 

dapat dengan mudah melihat hubungan-hubungan antar informasi, efektif dalam 

penggunaannya, dan dapat memahami pembelajran lebih mudah.  

 Kelas eksperimen II (strategi Concept Map) lebih unggul dibandingkan 

dengan kelas eksperimen I (strategi Mind Map). Adanya perbedaan yang 

signifikan antara strategi Mind Map dan Concept Map dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu kelemahan dan kelebihan dari masing-masing strategi, proses 

pembelajaran yang berlangsung, dan ketepatan pemilihan strategi pembelajaran 

terhadap permasalahan yang dialami siswa. Untuk siswa SMP Concept Map 

dianggap lebih mudah karena siswa sudah menerima konsep-konsep dari guru, 

sehingga siswa hanya perlu menghubungkan antar konsep menjadi suatu catatan 

yang lengkap. Sedangkan Mind Map, membutuhkan penalaran yang mendalam 

tentang materi pembelajaran untuk membuat catatan dalam bentuk Mind Map. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran 

Concept Map dengan rata-rata 76,8 lebih unggul daripada Mind Map dengan rata-

rata 74,2 pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Sawit Boyolali. 
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