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ABSTRAK 

 

Puput Dwi Maret Tanti. PENERAPAN PEMBELAJARAN AKTIF (ACTIVE 

LEARNING) DENGAN METODE MIND MAP UNTUK MENINGKATKAN 

KREATIVITAS BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS XI A3  SMA 

NEGERI 1 NGEMPLAK BOYOLALI. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Surakarta, April 2012. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas belajar biologi 

siswa kelas XI A3 SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali melalui penerapan 

pembelajaran aktif (Active Learning) dengan metode Mind Map.  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action 

Research) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat 

tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian 

adalah siswa kelas XI A3 SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali  tahun ajaran 

2010/2011. Data penelitian diperoleh melalui observasi, angket, dan wawancara. 

Teknik analisis data adalah dengan teknik analisis deskriptif. Validasi data dengan 

menggunakan teknik triangulasi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pelaksanaan tindakan kelas melalui penerapan pembelajaran aktif (Active 

Learning) dengan metode Mind Map dapat meningkatkan kreativitas belajar 

biologi siswa kelas XI A3 SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali. Hal ini didasarkan 

pada hasil observasi, angket, dan wawancara. Rata-rata nilai persentase capaian 

setiap indikator yang didapatkan dari hasil observasi kreativitas belajar siswa 

untuk siklus I sebesar 76% dan siklus II sebesar 84,67% (meningkat 8,67%). 

Rata-rata nilai persentase capaian setiap indikator dari angket kreativitas belajar 

siswa untuk siklus I 77,43% dan siklus II 78,87% (meningkat 1,44%).  

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan 

pembelajaran aktif (Active Learning) dengan metode Mind Map dapat 

meningkatkan kreativitas belajar biologi siswa kelas XI A3 SMA Negeri 1 

Ngemplak Boyolali. 
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ABSTRACT 

 

Puput Dwi Maret Tanti. THE IMPLEMENTATION OF ACTIVE LEARNING 

BY USING MIND MAP METHOD TO IMPROVE CREATIVITY OF 

LEARNING BIOLOGICAL SCIENCE TOWARDS THE ELEVENTH GRADE 

STUDENTS OF SCIENCE 3 PROGRAM (XI A3) AT SMA NEGERI 1 

NGEMPLAK BOYOLALI. Thesis. Surakarta, April 2012. 

This research aims at improving the creativity of learning biological 

science through active learning by using mind-map method towards eleventh 

grade students of science 3 program (XI A3) at SMA Negeri 1 Ngemplak, 

Boyolali.  

This research is a Classroom Action Research which was conducted in 

two cycles. Each cycle consists of four stages: planning, action, observation, and 

reflection. The subject of this research is the eleventh grade students of science 3 

program (XI A3) at SMA Negeri 1 Ngemplak, Boyolali in 2010/2011 academic 

year. The data of this research were collected through observations, 

questionnaires, and interviews. The technique of data analysis uses descriptive 

analysis technique and the data validity was obtained by using the technique of 

triangulation method. 

The result of this research shows that the Classroom Action Research 

which was done through active learning by using mind-map method can give 

improvement towards the creativity of learning biological science towards the 

eleventh grade students of science 3 program (XI A3) at SMA Negeri 1 

Ngemplak, Boyolali. It can be seen from the result of observations, questionnaires 

distribution, and interviews. The overall mean of percentage achievement score 

for each indicator based on the observation of students’ creativity in the first cycle 

is about 76% and about 84.67% in the second cycle (with 8.67% increase). 

Meanwhile, the overall mean of percentage achievement score for each indicator 

based on questionnaires of students’ creativity in the first cycle is about 77.43% 

and about 78.87% in the second cycle (with 1.44% increase). 

Based on the result, it can be concluded that the implementation of active 

learning by using mind-map method can improve the creativity of learning 

biological science towards the eleventh grade students of science 3 program (XI 

A3) at SMA Negeri 1 Ngemplak, Boyolali. 

 

Keywords: Active Learning, Mind Map, and Learning Creativity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting terutama untuk 

mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas. Seiring 

perkembangan zaman dalam pendidikan peningkatan kualitas sangat dibutuhkan 

untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh perserta didik.   

Pendidikan sendiri dapat diperoleh baik secara formal yang dapat diperoleh di 

sekolah-sekolah  maupun pendidikan informal yang dapat diperoleh di luar 

sekolah contohnya di rumah.  Peserta didik atau siswa mengalami suatu proses 

yang dinamakan dengan belajar dan sekolah merupakan penyelenggara 

pendidikan yang dominan.  

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto,  

2003: 2).  Ciri-ciri perubahan tingkah laku antara lain terjadi secara sadar, bersifat 

kontinu, fungsional, positif, aktif, bukan bersifat sementara, bertujuan atau 

terarah, dan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Siswa diharapkan dapat 

mengembangkan seluruh potensi yang terdapat pada dirinya dengan optimal 

melalui proses belajar.   

Arnyana (2007: 673) mengemukakan bahwa kreativitas begitu penting 

agar menjadi yang terbaik, baik di sekolah, kampus, perusahaan, masyarakat, dan 

di tempat lain. Orang di seluruh dunia mengeluh bahwa pikiran mereka menjadi 

kosong ketika diminta mengemukakan gagasan orisinal atau jawaban yang 

inovatif. Penjelasan sebenarnya bahwa orang tidak menggunakan seluruh 

kekuatan otaknya. Umumnya, rata-rata orang menggunakan kurang dari satu 

persen otak mereka dalam bidang-bidang kreativitas, ingatan, dan pembelajaran. 

Orang dapat menggunakan kekuatan otaknya mencapai 20 persen, 40 persen atau 

bahkan 100 persen ini akan memberikan hasil kreativitas yang luar biasa. 



Mengoptimalkan potensi otak dalam menghasilkan suatu yang kreatif, Mind Map 

memberikan latihan untuk itu. Mind Map melibatkan kedua sisi otak, karena Mind 

Map menggunakan gambar, warna, dan imajinasi (wilayah otak kanan) bersamaan 

dengan kata, angka, dan logika (wilayah otak kiri), serta mendorong pemikiran 

sinergis (Buzan, 2009: 60). 

Kreativitas merupakan kemampuan yang sangat diperlukan oleh 

seseorang. Kreativitas dapat diperoleh dalam proses pembelajaran melalui 

berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Hasil observasi awal yang telah 

dilaksanakan di SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali kelas XI A3 tahun pelajaran 

2010/2011 diperoleh informasi bahwa siswa yang mencatat penjelasan dari guru 

sebesar 76,67% dari jumlah siswa satu kelas. Siswa yang melamun 13,79%, 

bermain sendiri 13,79%, mengantuk 10% serta berbicara sendiri dengan temannya 

31,03% sehingga siswa tidak fokus pada proses pembelajaran yang sedang 

berlangsung. Siswa yang mengajukan pertanyaan tanpa diminta oleh guru 6,89%. 

Siswa yang mengajukan pertanyaan saat diberi kesempatan oleh guru 6,89%. 

Siswa yang menjawab pertanyaan yang diajukan guru 10% dan memberikan 

tanggapan terhadapan penjelasan yang telah disampaikan tanpa ditunjuk oleh guru 

3,45%. Permasalahan yang ditemukan adalah rendahnya kreativitas belajar biologi 

siswa. Individu yang kreatif memiliki hasrat keingin tahuan yang besar, 

memberikan banyak gagasan dan usul terhadap suatu masalah serta memiliki 

semangat bertanya (Munandar, 1999: 34).  

Sebagai tindak lanjut, dilakukan observasi lanjutan terhadap 

keterampilan kreativitas belajar siswa. Hasil observasi lanjutan terhadap 

kreativitas belajar siswa, menunjukkan bahwa pada saat pembelajaran di dalam 

kelas, siswa yang mengajukan pertanyaan saat diberi kesempatan oleh guru 

23,33%, siswa mengajukan banyak pertanyaan 13,33%. Siswa yang menjawab 

dengan beberapa jawaban 10% sedangkan siswa yang menjawab dengan jawaban 

singkat 20%. Kemampuan siswa dalam memproduksi banyak gagasan (fluency) 

belum begitu nampak. Siswa yang memberikan tanggapan terhadapan penjelasan 

yang telah disampaikan 20%, terlihat bahwa kemampuan siswa mengajukan 

berbagai pendekatan atau jalan pemecahan masalah (flexibility) masih rendah. 



Dalam menyampaikan gagasannya, kebanyakan siswa masih terpaku pada teks 

buku. Siswa yang berusaha menyampaikan gagasan dengan gaya bahasa sendiri 

23,33%,  hal ini menunjukkan aspek originality. Siswa yang memberikan 

tambahan atau mengembangkan jawaban dari teman 16,67%, yang 

memperlihatkan indikator menguraikan sesuatu secara terperinci (elaboration) 

masih rendah. Indikator mengkaji suatu persoalan melalui cara dan perspektif 

yang berbeda (redefinition) belum nampak pada diri siswa. 

Berdasarkan observasi yang telah dilaksanakan kegiatan pembelajaran 

yang terlihat belum memfasilitasi berkembangnya kreativitas belajar siswa, guru 

telah menerapkan  metode pembelajaran seperti ceramah dan tanya jawab. Strategi 

atau metode yang tepat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang terdapat 

di kelas tersebut. Salah satu strategi pembelajaran yang sesuai adalah strategi 

pembelajaran aktif.  Penerapan strategi pembelajaran aktif ini diharapkan dapat 

membuat siswa secara aktif bertanya dan mengemukakan pendapat atau gagasan 

selama proses pembelajaran berlangsung. Satiadarma (2003: 120) mengatakan 

bahwa untuk mengembangankan kreativitas, siswa dilibatkan aktif dalam masalah 

yang nyata dan menantang dalam kegiatan belajar mengajar. Mind Map 

merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran aktif.   Silberman (2007: 188) mengemukakan Mind Map atau 

pemetaan pikiran adalah cara kreatif bagi peserta didik secara individual untuk 

menghasilkan ide-ide, mencatat pelajaran, atau merencanakan penelitian baru.  

Peserta didik dibimbing untuk membuat peta pikiran, mereka akan menemukan 

kemudahan untuk mengidentifikasi secara jelas dan kreatif apa yang telah mereka 

pelajari dan apa yang sedang mereka rencanakan.  

Penerapan  Mind Map bertujuan agar proses pembelajaran akan semakin 

menarik, menyenangkan dan dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam proses 

pembelajaran terutama pada bidang studi biologi.   Pembelajaran juga diharapkan 

dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki siswa secara optimal, 

membawa variasi baru bagi pengalaman belajar siswa sehingga siswa tidak pasif  

dan mudah mempelajari materi serta tidak terpaku pada hafalan yang sifatnya 

sesaat.  Berdasarkan latar belakang masalah, maka dilakukan penelitian tindakan 



kelas dengan judul: PENERAPAN PEMBELAJARAN AKTIF (ACTIVE 

LEARNING) DENGAN METODE MIND MAP UNTUK MENINGKATKAN 

KREATIVITAS BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS XI A3 SMA 

NEGERI 1 NGEMPLAK BOYOLALI.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Apakah penerapan pembelajaran aktif (Active Learning) dengan metode 

Mind Map dapat meningkatkan kreativitas belajar biologi siswa kelas XI A3 SMA 

Negeri 1 Ngemplak Boyolali? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk  meningkatkan 

kreativitas belajar biologi siswa kelas XI A3 SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali 

melalui penerapan pembelajaran aktif (Active Learning) dengan metode Mind 

Map. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai belah 

pihak yang terlibat di dalamnya khususnya bagi siswa, guru dan sekolah.  Manfaat 

penelitian ini antara lain dapat memberikan:  

 

1. Bagi Siswa  

a. Memberikan pengalaman nyata kepada siswa melalui penerapan 

pembelajaran aktif (Active Learning) dengan metode Mind Map sehingga 

dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa. 

b. Memberikan suasana baru dalam pengalaman pembelajaran sehingga 

siswa lebih kreatif dalam belajar. 



2. Bagi Guru 

Memberikan masukan bagi guru mengenai manfaat penerapan 

pembelajaran aktif (Active Learning) dengan metode Mind Map dalam 

meningkatkan kreativitas belajar siswa. 

3. Bagi Sekolah  

Memberikan sumbangan dalam rangka perbaikan dan peningkatan 

kualitas pembelajaran, khususnya mata pelajaran biologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam dua 

siklus dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran aktif (active learning) 

dengan metode pembelajaran mind map dapat meningkatkan kreativitas belajar 

siswa dalam pembelajaran biologi kelas XI A3 SMA Negeri 1 Ngemplak 

Boyolali. 

 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat digunakan untuk: 

a. Referensi bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian sejenis lebih 

lanjut 

b. Memperluas wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai 

penerapan strategi maupun metode pembelajaran yang bervariasi untuk 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran, khususnya mata pelajaran 

biologi.  

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada proses 

pembelajaran Biologi di SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali, yaitu kreativitas 

belajar biologi siswa dalam pembelajaran dapat ditingkatkan dengan penerapan 

metode pembelajaran mind map. 

 

C. Saran 

1. Bagi  Siswa 

a. Siswa hendaknya mempersiapkan diri dengan baik sebelum mengikuti 

proses pembelajaran misalnya lebih aktif mencari informasi materi dari 

berbagai sumber supaya dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. 



b. Siswa hendaknya mengembangkan kemampuannya dalam 

mengungkapkan pendapat atau menanggapi pendapat dari siswa lain 

sehingga pembelajaran berlangsung menarik dan menyenangkan. 

2. Bagi Guru 

a. Guru hendaknya lebih memperhatikan ketepatan strategi maupun metode 

yang akan diterapkan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan 

baik  

b. Guru hendaknya lebih memberikan kesempatan pada siswa untuk berperan 

serta dalam pembelajaran sehingga pembelajaran lebih menarik dan 

menyenangkan. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Perlu diadakan penelitian sejenis dengan cakupan materi lain yang lebih 

luas sehingga dapat diketahui sejauh mana penerapan pembelajaran aktif dengan 

metode mind map dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa. 

 


