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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan rendahnya hasil 

belajar IPA siswa di kelas VII.1 SMPN 7 Kubung. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar IPA siswa di kelas VII.1 

SMPN 7 Kubung berbantuan media mind map. Penelitian ini merupakan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian ini adalah siswa kelas 

VII.1 SMPN 7 Kubung yang terdiri atas 20 orang siswa. Penelitian ini 

terdiri dari dua siklus yang dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu: tahapan 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Data dalam 

penelitian ini diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan hasil tes 

belajar. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. 

Hasil pada pertemuan terakhir telah mencapai target yang diharapkan, 

yaitu 88 % untuk  pembelajaran IPA fisika materi besaran dan satuan. 

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa media mind map dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa di kelas VII.1 SMPN 7 Kubung. 

 

kata kunci: IPA, hasil belajar, media mind map 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran IPA, terutama fisika selalu ditekankan pada 

pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan 

(PAIKEM). Pada kenyataannya, kebanyakan guru mengalami kesulitan 

mengahadirkan PAIKEM tersebut di dalam kelas. Proses pembelajaran 

saat ini terlalu mementingkan perkembangan pada tataran pengetahuan, 

sehingga persoalan kreativitas pada taraf pemahaman konsep, prinsip dan 
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kemampuan menyelesaikan masalah masih perlu ditingkatkan (Suyanto 

dan Hisyam, 2000:160-161). 

Siswa kelas VII.1 SMPN 7 Kubung juga mengalami permasalahan 

yang sama. Sebenarnya, permasalahan ini hampir dialami oleh seluruh 

kelas VII. Namun, mengingat keterbatasan yang dimiliki, maka peneliti 

maka diambil sampelnya kelas VII.1. Permasalahan ini hampir tiap tahun 

terjadi di kelas VII. Hal tersebut terbukti dari hasil tes materi besaran dan 

satuan pada mata pelajaran IPA, hanya ada 20%-40% saja dari 20 orang 

siswa yang mendapat nilai diatas KKM, atau di atas 75. Selain itu, 60% - 

80% siswa mendapat nilai dibawah 70, bahkan ada siswa yang 

mendapatkan nilai 30. 

Kemampuan siswa yang relatif rendah merupakan petunjuk 

kelemahan dan kesulitan dalam belajar, artinya siswa lemah dalam 

memahami materi besaran dan satuan. Peneliti mengidentifikasi bahwa 

penyebab dari kelas VII.1 ”gagal” dalam belajar IPA fisika berkaitan 

dengan kesulitan mengenali pikiran utama dan ide pokok dalam materi 

besaran dan satuan. Selain itu, rendahnya motivasi mereka dalam belajar 

IPA Fisika merupakan faktor yang ikut berpengaruh terhadap pencapaian 

hasil belajar IPA siswa.  

Menurut Djamarah (2002:141), hasil belajar adalah perubahan yang 

terjadi sebagai akibat dari kegiatan belajar yang telah dilakukan oleh 

individu, hasil belajar merupakan realisasi atau pemakaran. Dari 

kecakapan-kecakapan potensi atau kapasitas yang memiliki dan dapat 

dilihat dari perilakunya dalam bentuk penguasaan pengetahuan, 

keterampilan berpikir, dan keterampilan motorik. Sudjana (2001-22) 
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menyatakan bahwa hasil belajar merupakan sebagai kemampuan yang 

dimiliki siswa, setelah ia menemukan pengalaman belajar. 

Salah satu media yang dapat digunakan dalam pemeblajaran IPA 

adalah media peta pikiran atau mind map. Menurut De Porter, dkk (2000), 

metode mencatat yang baik harus membantu kita mengingat perkataan 

dan bacaan, meningkatkan pemahaman terhadap materi, membantu 

mengorganisasi materi, dan memberikan wawasan baru. Peta pikiran 

(mind map) dapat memungkinkan terjadinya semua itu.  Peta pikiran (mind 

map) yang dikembangkan oleh Tony Buzan pada tahun 1970-an 

merupakan teknik memetakan konsep atau teknik mencatat informasi 

yang disesuaikan dengan cara otak memproses informasi yang 

memfungsikan otak kanan dan otak kiri secara sinergis (bersamaan dan 

saling melengkapi) sehingga informasi lebih banyak dan lebih mudah 

diingat (De Porter, dkk 2000). Teknik ini dapat digunakan untuk membuat 

ringkasan buku dan ringkasan kuliah ketika membutuhkan struktur. 

Selanjutnya, Hudojo, dkk (2002) menyatakan bahwa peta pikiran 

(mind map) adalah saling keterkaitan antara konsep dan prinsip yang 

dipresentasikan bagai jaringan konsep yang perlu dikonstruksi dan 

jaringan, konsep hasil konstruksi inilah yang disebut peta konsep”. Basuki 

(2000:9), peta pikiran (mind map) merupakan suatu bagan  skematik untuk 

menggambarkan suatu pengertian konseptual seseorang dalam suatu 

rangkaian pernyataan. Peta pikiran (mind map) bukan hanya dapat 

menggambarkan suatu konsep yang penting, melainkan juga dapat 

menghubungkan antara konsep–konsep itu. Dalam menghubungkan 

konsep–konsep tersebut dapat digunakan dua prinsip yaitu prinsip 

diferensial progresif dan prinsip penyesuaian integratif 
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METODOLOGI  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research) kelas. 

Subyek penelitian adalah siswa-siswi kelas VII.1 SMPN 1 Kubung 

Kabupaten Solok yang berjumlah 20 orang. Penelitian ini menggunakan 

model penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggart berbentuk siklus. 

Setiap siklus meliputi planning (perencanaan), action (pelaksanaan 

tindakan), observation (pengamatan), dan reflection (refleksi). Instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas lembar observasi dan tes 

hasil belajar. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh 

melalui observasi dan tes hasil belajar. Penelitian ini menggunakan teknik 

analisis deskriptif kualitatif.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan, guru menyiapkan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) untuk pertemuan kedua tentang Pengukuran dalam 

materi besaran dan satuan, alat yang diperlukan, instrumen observasi 

untuk guru, instrumen aktivitas siswa, dan instrumen tes tulisan serta 

lembar penilaian. 

2. Pelaksanaan  

Pada tahap pelaksanaan, terdapat aktivitas berupa langkah-

langkah pembelajaran yang dapat dilihat dari uraian berikut ini:  

a. Guru menyiapkan skenario  yang akan ditampilkan 

b. Guru memperlihatkan selembar kertas tanpa garis dan sebuah pulpen 

untuk  mempelajari skenario materi pengukuran 

c. Guru memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai. 

d. Siswa menggunakan kertas putih tanpa garis tersebut dan alat tulis. 
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e. Siswa membuat gambar dan tulisan sebagai subyek utama ditengah–

tengah kertas. 

f. Siswa menbuat garis berlekuk yang menyambung subjek utama,dan 

member nama pada setiap lekuk garis yang dibuat besaran dan satuan. 

g. Selanjutnya siswa diberi lembaran kerja siswa yang sudah disiapkan. 

h. Masing-masing siswa berkerja mengisi lembaran kerjanya. 

i. Setelah LKS selesai di kerjakan siswa, guru bersama siswa membuat  

kesimpulan materi tentang pengukuran. 

j. Terakhir kegiatan proses pembelajaran ditutup dengan merangkum 

pelajaran oleh siswa bersama guru. Kemudian dilanjutkan dengan 

melakukan refleksi. Karena keterbatasan waktu, refleksi diberikan 

dengan memberikan soal sebanyak 5 buah yang berbentuk uraian. 

k. Setelah refleksi selesai guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

3. Pengamatan 

Pada pertemuan pertama (siklus I) yang mendapat nilai < 70 (di 

bawah KKM) berjumlah 18 orang (53%) dan yang mendapat nilai 70-79 

berjumlah 9 orang (26 %) sedangkan yang mendapat nilai 80-89 berjumlah 

5 orang (15%), dan nilai 90-100 berjumlah 2 orang (4%). Pada pertemuan 

kedua (siklus I), yang mendapat nilai < 70 (di bawah KKM) berjumlah 14 

orang (41%) dan mendapat nilai 70–79 berjumlah 11 orang (32%). Selain 

itu, yang mendapat nilai 80–89 berjumlah 3 orang (9%) kemudian yang 

mendapat nilai 90–100 berjumlah 6 orang (18%) 

Selanjutnya, pada pertemuan pertama (siklus II) yang mendapat 

nilai < 70 (di bawah KKM) berjumlah 10 orang (30%) sedangkan yang 

mendapat nilai 70–79 berjumlah 14 orang (40%). Kemudian, yang 
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mendapat nilai 80–89 berjumlah 4 orang (12%) sedangkan yang mendapat 

nlai 90–100 berjumlah 6 orang (18%). 

Pada pertemuan kedua, penulis memberikan inovasi, yaitu 

menggunakan variasi warna yang menarik sehingga catatan siswa pada 

masing masing bukunya menjadi menarik, sehingga siswa termotivasi 

belajar dengan baik.dengan demikian guru menjadi tahu bagian mana 

siswa yang belum mengarti materi. Dalam menjawab soal LKS, siswa 

menjadi bisa memahami materi. Dari hasil kerja LKS, siswa menunjukan 

hasil yang maksimal. Hasilnya, pada pertemuan kedua ini bahwa hasil 

belajar siswa mengalami peningkatan yaitu siswa yang mendapat nilai di 

atas KKM sebanyak 18 orang dari 20 orang siswa (88%). Hasil pada 

pertemuan terakhir ini sudah mencapai target yang diharapkan,yaitu 88 % 

untuk  pembelajaran IPA fisika materi besaran dan satuan. 

4. Refleksi 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I, maka dapat dijelaskan 

permasalah–permasalah yang muncul dalam proses siklus I, yaitu:  

a. Siswa merasa malu bertanya dan takut menyampaikan keluhannya.  

Kalaupun ada yang bertanya itu sedikit sekali,mereka akan menjawab 

pertanyaan guru jika disuruh guru. 

b. Siswa tidak aktif dalam belajar dan bahkan agak bosan  

c. Materi yang di ajarkan guru kurang dipahami siswa 

d. Siswa belum paham betul dengan metode pembelajaran mind map 

Hasil observasi menunjukan bahwa kegiatan pembelajaran pada 

siklus pertama berada pada rentang “cukup”. Dikatakan demikian, karena 

siswa yang mampu mendapatkan nilai diatas KKM, pada pertemuan 1 

Siklus I hanya 8 orang saja dari 20 orang, atau hanya 45%, sementara pada 
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pertemuan ke 2 siklus I ada sekitar 12 orang dari 20 orang siswa atau 

hanya 59%. Selanjutnya, pada pertemuan ke 1 siklus II adalah ada 17 

orang siswa yang mendapat nilai di atas KKM atau sekitar 70%, terakhir 

pada pertemuan ke 2 Siklus II adalah ada 18 orang dari 20 oarang siswa 

yang mendapat nilai di atas kkm atau 88%. Hal yang sangat signifikan 

terlihat dari pertemuan pertama ke pertemuan ke 4, dari 45% yang diatas 

kkm  ke 88%.  

Berdasarkan hasil analisis pada siklus I, rata–rata mengajar guru 

adalah 2,75. Pada siklus II, penulis berusaha untuk meningkatkan kembali 

hasil pemcapaian siklus I dengan cara memberikan informasi tentang 

tujuan pembelajaran yang lebih menekankan terhadap langkah-langkah 

pembelajaran mind map, menyampaikan materi dengan tanya jawab, dan 

mengarahkan siswa membuat catatan materi dengan menggunakan 

variasi warna pada tulisan yang disajikan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Jensen (2002:95) yang menyatakan bahwa mind map sangat bermanfaat 

untuk memahami materi, terutama materi ynag telah diterima oleh siswa 

dalam proses pembelajaran.  

Mind map bertujuan membuat materi pembelajaran terpola secara 

visual dan grafis yang akhirnya dapat membantu merekam, memperkuat 

dan mengingat kembali informasi  yang telah dipelajari. Mind map dapat 

menghubungkan konsep yang baru diperoleh siswa dengan konsep yang 

sudah di dapat dalam  proses pembelajaran, sehingga akan menciptakan 

suatu hasil peta pemikiran berupa konsep materi yang baru dan berbeda. 

Peta pemikiran merupakan salah satu produk kreatif yang dihasilkan oleh 

siswa dalam kegiatan belajar (Buzan, 2004:68). 

SIMPULAN DAN SARAN   
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Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada 

pembelajaran IPA, dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran 

IPA berbantuan media mind map, dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas VII.1 SMPN 7 Kubung pada materi besaran dan satuan. Oleh sebab 

itu, disarankan kepada guru supaya menggunakan pembelajaran metode 

mind map agar dapat memudahkan siswa dalam memahami materi 

besaran dan satuan.  
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