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Danik Wahyuningsih 

ABSTRAK 

 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh strategi 

pembelajaran aktif Mind Maps terhadap pemahaman, sikap dan keterampilan 

belajar biologi siswa kelas XI SMA Negeri 2 Karanganyar. Strategi pembelajaran 

aktif Mind Maps adalah salah satu strategi pembelajaran aktif yang baik untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Strategi Mind Maps adalah merupakan strategi 

yang menekankan proses pembelajaran yang menarik, meningkatkan kerja sama 

kelompok dan  menyenangkan sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman, sikap dan keterampilan belajar siswa. 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi experiment) 

menggunakan Posstest Only Control Group Design.Variabel bebas berupa strategi 

pembelajaran aktif Mind Maps dan variabel terikat adalah hasil belajar biologi 

siswa.  Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas XI IPA  semester ganjil 

SMA Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 2010/2011.  Sampel pada penelitian 

adalah siswa kelas XI IPA 3 sebagai kelompok kontrol dan siswa kelas XI IPA 2 

sebagai kelompok eksperimen.  Teknik pengambilan sampel dengan 

menggunakan Cluster Random Sampling.  Teknik pengumpulan data dengan 

menggunkan teknik tes untuk aspek pemahaman dan lembar observasi untuk 

aspek sikap dan keterampilan.  Teknik analisis data dengan menggunakan uji t. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan strategi pembelajaran 

aktif Mind Maps tidak berpengaruh nyata terhadap pemahaman belajar siswa 

tetapi berpengaruh nyata terhadap sikap dan keterampilan siswa kelas XI IPA 

SMA Negeri 2 Karanganyar. 
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Danik Wahyuningsih*, Joko Ariyanto, S. Si, M. Si, Harlita, S.Si, M.Si   

 

                                                   ABSTRACT 

 

This research aims to ascertain the effect of active learning strategy Mind 

Maps  towards students’ learning achievement of the class XI IPA at SMA Negeri 

2 Karanganyar. Such the aforementioned strategy is considered as appropriate to 

improve students learning resul since it emphasizes on an interactive learning 

strategy, group works and pleasant learning environment. 

 This study was a quasi-experimental study using Posstest Only Control 

Group Design. The independent variable in this research was the application of 

Mind Maps whereas the dependent variable is students’ achievement in learning 

biology at 3
rd 

grade students in a perspective of concept understanding, attitude 

and skill. The population of the study was the entire student of class XI at SMA 

Negeri 2 Karanganyar in academic year 2010/2011. Samples are taken within two 

groups namely, control and treatment group. The sample is taken by using Cluster 

Random Sampling method. The obtained data are collected by using test (for the 

concept understanding) whereas for the attitude and skill aspects the data are 

taken by using observation methods. The obtained data were analyzed by using t-

test. 

 The result shows that the implementation of  active learning strategy has 

taken good effect towards students’ achievement in term of their attitude and skill 

aspects, but has not on the concept understanding of the students of class XI IPA 

of Karanganyar SMA Negeri 2. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kualitas pembelajaran merupakan faktor penting yang mempengaruhi 

keberhasilan dalam  pembelajaran. Pembelajaran merupakan perubahan sikap dan 

perilaku menuju ke arah yang lebih baik. Perubahan sikap dan perilaku menuju ke 

arah yang lebih baik menunjukkan adanya peningkatan kualitas pembelajaran 

yang dilalui. Peningkatan kualitas pembelajaran akan berdampak baik pada hasil 

belajar pada aspek pemahaman, sikap dan ketrampilan, sedangkan untuk 

memperoleh pemahaman, sikap dan ketrampilan yang baik harus didukung 

dengan proses belajar yang baik pula.  

Proses belajar merupakan kegiatan mental mengolah bahan belajar atau 

pengalaman yang lain dimana dipengaruhi oleh faktor yang bersifat eksternal dan 

internal. Menurut Dimyati et al, (1994: 228) faktor  intrernal yang mempengaruhi 

proses belajar adalah sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, 

menyimpan perolehan hasil belajar, unjuk hasil belajar, rasa percaya diri, 

mengolah bahan belajar, menggali hasil belajar, kebiasaan belajar dan cita-cita 

siswa. Faktor eksternal berupa lingkungan siswa disekolah seperti guru sebagai 

pembina siswa belajar, prasarana dan sarana dalam pembelajaran, kebijakan 

penilaian, lingkungan keluarga dan kurikulum sekolah. 

Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proses belajar adalah 

peran guru sebagai pembelajar. Peran guru sebagai pebelajar membutuhkan 

langkah yang tepat dalam menyampaikan materi pelajaran. Kebanyakan guru 

dalam menyampaiakan materi pelajaran biologi masih menggunakan metode 

ceramah. Penyampaian materi dengan metode ceramah membuat siswa secara 

umum menganggap bahwa materi pelajaran biologi adalah materi yang 

membosankan, kurang menarik dan sulit untuk dipahami. Siswa kurang interaksi 

dalam kerjasama kelompok serta potensi yang dimiliki siswa tidak berkembang 

maksimal. Hal ini menyebabkan siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran 

sehingga aspek pemahaman, sikap dan ketrampilan siswa tidak optimal dilihat 

 



dari rata-rata nilai ujian akhir semester biologi dari 39 siswa kelas eksperimen 

terdapat 24 siswa yang nilainya masih dibawah standar ketuntasan minimal. 

Aspek pemahaman, sikap dan ketrampilan yang tidak optimal dapat diperbaiki 

dengan menerapkan strategi pembelajaran aktif. Wena (2009: 2) menegaskan 

penggunaan strategi dalam kegiatan pembelajaran sangat diperlukan karena untuk 

mempermudah proses pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.  

Berkaitan dengan hal tersebut, dibutuhkan strategi pembelajaran aktif 

untuk memperbaiki rendahnya ketertarikan siswa dalam belajar biologi serta 

kurangnya kerjasama siswa untuk belajar aktif dalam kelompok. Tingginya 

ketertarikan siswa untuk belajar biologi akan menciptakan suasana yang 

menyenangkan dalam belajar serta meningkatkan kerjasama dalam kelompok. 

Penggunaan strategi belajar aktif akan meningkatkan hasil belajar keseluruhan 

baik ranah kognitif, psikomotorik maupun afektif. Martinis Yamin (2007: 82) 

menegaskan dengan belajar aktif siswa berusaha membangun pengetahuan dalam 

dirinya sehingga dalam proses pembelajaran terjadi perubahan peningkatan mutu 

kemampuan, pengetahuan dan keterampilan siswa baik dalam ranah kognitif, 

psikomotorik dan afektif. 

Strategi Mind Maps merupakan salah satu strategi pembelajaran aktif yang 

baik untuk meningkatkan hasil belajar baik ranah kognitif, psikomotorik maupun 

afektif siswa. Strategi Mind Maps atau pemetaan pikiran adalah cara kreatif bagi 

peserta didik secara individual maupun kelompok untuk mencatat pelajaran dan 

menghasilkan ide-ide. Ide-ide yang dihasilkan akan dituangkan dalam bentuk peta 

pemikiran memungkinkan siswa lebih mudah mengingat materi. Keunggulan dari 

strategi Mind Maps adalah merupakan strategi yang menekankan proses 

pembelajaran yang menarik, meningkatkan rasa tanggung jawab dan kerjasama 

kelompok siswa sehingga mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki 

siswa secara optimal, memusatkan pikiran, meningkatkan pemahaman dan belajar 

lebih cepat, efisien, dan lebih mudah dan menyenangkan sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan pemahaman, sikap dan ketrampilan siswa. 

Bertolak dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka telah dilakukan 

penelitian dengan judul :  



“Pengaruh Strategi Mind Maps Terhadap Aspek Pemahaman, Sikap 

Dan Ketrampilan Belajar Biologi Siswa Kelas XI IPA SMA Negeri 2 

Karanganyar”. 

 

A. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan: 

1. Bagaimana pengaruh strategi pembelajaran aktif Mind Maps terhadap 

aspek pemahaman siswa? 

2. Bagaimana pengaruh strategi pembelajaran aktif Mind Maps terhadap 

aspek sikap siswa?  

3. Bagaimana pengaruh strategi pembelajaran aktif Mind Maps terhadap 

aspek ketrampilan biologi siswa? 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui pengaruh strategi pembelajaran aktif Mind Maps terhadap aspek 

pemahaman siswa. 

2. Mengetahui pengaruh strategi pembelajaran aktif Mind Maps terhadap aspek 

sikap siswa. 

3.  Mengetahui pengaruh strategi pembelajaran aktif Mind Maps terhadap aspek 

ketrampilan biologi siswa. 

C. Manfaat Penelitian 

Setelah perumusan masalah di atas diperoleh jawabannya, diharapkan 

penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, penelitian ini memberikan sumbangan kepada dunia 

pendidikan dalam pengajaran Biologi terutama dalam hal penggunaan strategi 

pembelajaran. 

 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, dapat meningkatkan ketertarikan siswa terhadap mata pelajaran 

Biologi dan terus termotivasi untuk mencapai kompetensi-kompetensi dasar 

lainnya. 



b. Bagi guru / peneliti, dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam 

memilih strategi pembelajaran serta memperbaiki sistem pembelajaran yang 

nantinya diterapkan dalam proses pembelajaran,  

c. Bagi pembaca / peneliti lain, dapat mengetahui gambaran tentang strategi 

pembelajaran yang efektif dan dapat pula digunakan sebagai acuan untuk 

penelitian selanjutnya. 

d. Bagi sekolah, dapat bermanfaat untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran yang dinamis dan inovatif di lingkungan sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi pembelajaran aktif Mind 

maps terhadap hasil belajar siswa kelas XI IPA SMA Negeri 2 Karanganyar dapat 

disimpulkan sebagai berikut: Strategi pembelajaran aktif Mind maps memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap sikap dan keterampilan siswa tetapi tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman siswa kelas XI IPA 

SMA Negeri 2 Karanganyar. 

 

B. IMPLIKASI 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam 

memberi pembelajaran biologi yaitu dengan menerapkan strategi pembelajaran 

yang mengaktifkan siswa sehingga mampu mengoptimalkan pemahaman, sikap 

dan keterampilan siswa. 

C. SARAN 

1. Penggunaan strategi pembelajaran aktif Mind maps dalam meningkatkan 

pemahaman, sikap dan keterampilan siswa perlu untuk lebih dicermati. 

2. Guru mata pelajaran biologi dapat menerapkan strategi pembelajaran aktif 

Mind maps untuk meningkatkan pemahaman, sikap dan keterampilan siswa. 

 

 

 

 


