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Abstrak 

 

 Penelitian ini dilatar belakangi oleh proses pembelajaran IPA belum berjalan secara efisien dan 

efektif karena adanya faktor  kemampuan guru yang kurang bisa dalam memilih model dan media 

pembelajaran yang cocok dengan materi yang disampaikan serta kualitas  hasil belajar siswa masih 

rendah.  

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab apakah dengan menerapkan model mind mapping 

didukung media video pada pembelajaran IPA, prestasi belajar IPA siswa pada pokok bahasan 

kemampuan mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, hujan, cahaya 

matahari, dan gelombang air laut) SDN Campurejo 1 Kota Kediri dapat ditingkatkan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan subyek penelitian siswa kelas IV SDN 

Campurejo 1 Kota Kediri. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 pertemuan, menggunakan instrumen 

berupa perangkat pembelajaran dan test ( pretest-posttest ). 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada perubahan antara sebelum diterapkan 

model mind mapping didukung media video yaitu nilai rata-rata siswa 51.500 dengan sesudah 

diterapkannya model mind mapping didukung media video yaitu nilai rata-rata siswa 82.7500 dan adanya 

pengaruh model mind mapping didukung media video terhadap kemampuan mendeskripsikan berbagai 

penyebab perubahan lingkungan fisik (angin, hujan, cahaya matahari, dan gelombang air laut) ini dapat 

dilihat dari penggunaan taraf signifikansi 5% diperoleh df 39% dan sig. ( 2 tailed ) = 0.000 < taraf 

signifikan 0.05 . 

  

Kata Kunci: model mind mapping, media video, kemampuan mendeskripsikan berbagai penyebab 

perubahan lingkungan. 

Abstract 

The background of this research by the science learning process has not been run efficiently and 

effectively due to the capability of teachers who are less able to choose the model and instructional media 

that matches the material presented and the quality of student learning outcomes are still low. 

This study aims to answer whether by applying the model of mind mapping supported video media in 

learning science, learning achievement of science students on the subject of the ability to describe the 

various causes of changes in the physical environment (wind, rain, sun, and waves) SDN Campurejo 1 

Kediri can be improved. 

This study uses a quantitative approach to research subjects fourth grade students of SDN Campurejo 1 

Kediri. The research was conducted in two meetings, using instruments such as learning and test devices 

(pretest-posttest).Based on the results of this study concluded that there is a change between before 

applied the model of mind mapping supported video media value is an average student 51,500 with after 

the implementation of the model of mind mapping supported video media value is an average student 

82.7500 and the influence model of mind mapping supported video media against the ability to describe 

the various causes of changes in the physical environment (wind, rain, sun, and waves) can be seen from 

the use of a significance level of 5% was obtained df 39% and sig. (2 tailed) = 0.000 < significant level 

0:05 

 

Keywords: model of mind mapping, video media, the ability to describe the various causes of 

environmentalchan
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A. PENDAHULUAN 

Tujuan pendidikan nasional yang 

tercantum dalam pembukaan UUD 1945 

yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa 

Upaya untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa adalah meningkatkan kualitas 

pendidikan yang dapat ditempuh dengan 

mengadakan perbaikan terhadap komponen 

- komponen pengajaran di sekolah yaitu 

siswa, guru, kurikulum, tujuan, metode, 

model, media, sarana, prasarana dan 

lingkungan.  

 Pembelajaran IPA saat ini sangatlah 

penting bagi siswa tentang ilmu alam, tetapi  

pembelajaran IPA selama ini diakui belum 

berjalan secara efisien dan efektif. Pada 

proses pembelajaran berlangsung guru harus 

mempunyai pedoman tentang 

pengembangan model pembelajaran yang 

akan diterapkan dalam menyampaikan 

materi. Namun sebelum menggunakan 

model pembelajaran yang sesuai, guru harus 

mengetahui karakteristik dari materi yang 

akan disampaikan khususnya materi tentang 

perubahan lingkungan fisik. Maka salah satu 

model pembelajaran yang dapat diterapkan 

dalam pembelajaran IPA pada materi 

perubahan lingkungan fisik yaitu model 

pembelajaran Mind Mapping . Selain 

menggunakan model pembelajaran yang 

kreatif, proses pembelajaran juga harus 

didukung dengan adanya media 

pembelajaran. Penggunaan media 

pembelajaran yang sesuai pada 

pembelajaran  IPA khususnya materi tentang 

perubahan lingkungan fisik yaitu  media 

video, dengan menggunakan media video 

dapat menambah pemahaman dan membuat 

siswa lebih tertarik mempelajari materi. 

Rumusan masalah dari penelitian 

adalah :  

1) Bagaimanakah kemampuan 

mendeskripsikan berbagai penyebab 

perubahan lingkungan fisik (angin, hujan, 

cahaya matahari, dan gelombang air laut) 

sebelum menggunakan model Mind 

Mapping didukung media video siswa 

kelas IV  SDN Campurejo 1 Kota Kediri? 

2) Bagaimanakah kemampuan 

mendeskripsikan berbagai penyebab 

perubahan lingkungan fisik (angin, hujan, 

cahaya matahari, dan gelombang air laut ) 

sesudah menggunakan model Mind 

Mapping didukung media video  siswa 

kelas IV  SDN Campurejo 1 Kota Kediri? 

3) Adakah pengaruh penggunaan model 

Mind Mapping didukung media video 

terhadap kemampuan mendeskripsikan 

berbagai penyebab perubahan lingkungan 

fisik (angin, hujan, cahaya matahari, dan 

gelombang air laut) siswa kelas IV SDN  

Campurejo 1 Kota Kediri  
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B Kajian Teori 

1. Hakikat model Pembelajaran Mind 

Mapping 

Model pembelajaran  Mind Mapping adalah 

suatu model pembelajaran dimana siswa 

secara individual maupun kelompok  belajar 

materi yang sudah dipersiapkan oleh guru 

dengan mencatat yang efektif, efesien,  

kreatif, menarik, dan mudah dari gagasan 

utama sebuah materi dengan cara 

memetakan pikiran-pikirannya. 

2. Sintaks Model Mind Mapping  

Guru menyampaikan kompetensi yang 

ingin dicapai, guru menerangkan materi 

deng an menggunakan peta pikiran, Guru 

mengemukakan permasalahan yang akan 

ditanggapi oleh siswa/ sebaliknya 

permasalahan yang mempunyai alternatif 

jawaban, siswa membentuk kelompok yang 

anggotanya 3 - 4 orang, tiap kelompok 

menginventarisasi/mencatat alternatif 

jawaban hasil diskusi  dalam bentuk 

mapping, tiap kelompok ( atau diacak 

kelompok tertentu ) membaca hasil 

diskusinya dan menempelkan hasil 

diskusinya di papan tulis, dari data-data di 

papan, siswa diminta membuat kesimpulan 

atau  guru memberi ba32ndingan sesuai 

konsep yang disediakan guru. 

3. Pengertian media video 

Media video adalah alat bantu mengajar  

noncetak  yang kaya informasi dan tuntas 

karena dapat sampai ke hadapan siswa 

secara langsung yang ditunjukkan dengan 

gambar bergerak dan disertai suara.  

4. Kemampuan mendeskripsikan 

Kemampuan mendeskripsikan adalah 

kesanggupan seseorang dalam menjelaskan 

sebuah materi dengan kata-kata secara  jelas 

dan terperinci. 

5. Materi penelitian  

Perubahan lingkungan tidak hanya 

disebabkan oleh aktivitas manusia saja. 

Perubahan itu juga disebabkan oleh : angin, 

hujan, gelombang air laut dan cahaya 

matahari. 

C. Hipotesis 

Ada pengaruh penggunaan model 

pembelajaran Mind Mapping didukung 

media video terhadap  kemampuan 

mendeskripsikan berbagai penyebab 

perubahan lingkungan fisik (angin, hujan, 

cahaya matahari, dan gelombang air laut) 

siswa kelas IV SDN  Campurejo 1 Kota 

Kediri. 

D. Identifikasi Variabel Penelitian 

Atas dasar pernyataan di atas, maka 

penelitian ini penulis menetapkan variabel-

variabel penelitian sebagai berikut : 

1. Variabel independen ( bebas ) pada 

penelitian ini adalah model pembelajaran 

mind mapping dan media video. Maka, 

indikator variabel ini adalah : kemampuan 

siswa dalam memahami materi 

menggunakan peta pikiran ( mind mapping), 
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kemampuan siswa dalam berdiskusi antar 

teman dengan beranggotakan 3-4 orang, 

jawaban hasil diskusi, kemampuan 

memahami materi perubahan lingkungan 

fisik dengan melihat video penyebab 

perubahan lingkungan fisik dengan durasi 

maksimal 15 menit. 

2.  varibel dependen ( terikat ) pada 

penelitian ini adalah kemampuan 

mendeskripsikan berbagai penyebab 

perubahan lingkungan fisik (angin, hujan, 

cahaya matahari, dan gelombang air laut ). 

Maka, indikator variabel ini adalah : 

kemampuan dalam menyebutkan contoh  

penyebab perubahan lingkungan fisik, 

kemampuan dalam menganalisis  akibat dan  

manfaat berbagai perubahan lingkungan 

fisik. 

E. Teknik dan Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif secara umum  yaitu 

suatu proses menemukan pengetahuan yang 

menggunakan data berupa angka sebagai 

alat menemukan keterangan mengenai apa 

yang ingin kita ketahui. 

2. Teknik Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian eksperimen. Eksperimen 

merupakan observasi di bawah kondisi 

buatan dimana kondisi tersebut dibuat dan 

diatur oleh peneliti. Pada pelaksanaan 

eksperimen peneliti menggunakan desain 

pre experimental dengan one-group pretest- 

post test. 

Bagan desain pre experimental 

one-group pretest- post test 

O1 X O2 

 

 Keterangan : 

O1 : nilai Pre test (nilai sebelum ada 

perlakuan) 

O2 : nilai Post  test (nilai setelah ada 

perlakuan) 

 

F. Tempat penelitian dan Waktu 

Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 

Campurejo 1  Jalan Semeru Gang 6 No.01 

Kota Kediri. Alasan dipilihnya lokasi ini 

karena pada SDN Campurejo 1 dan 

penelitian ini diperkirakan akan memakan 

waktu selama  9 bulan sejak diajukan judul 

penelitian hingga selesainya penyusunan 

laporan penelitian. Yaitu terhitung sejak 

bulan  November 2014 hingga bulan Juli 

2015. 

G. Instrumen Penelitian dan Teknik 

Pengumpulan Data 

1. Pengembangan Instrumen 

Maka instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain : tes uraian pretest-

posttest dan perangkat pembelajaran. 
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2. Validasi Instrumen 

Untuk menguji validasi peneliti 

melakukan validasi secara teoriti ( kepada 

tim ahli) dan empiris ( dengan bantuan spss 

16,0 for windows.  

H. Teknik Analisis Data 

1. Jenis Analisis 

Penelitian ini menggunakan teknik 

analisis data kuantitatif, yaitu data yang 

berbentuk angka atau bilangan dan diperoleh 

dari hasil penelitian. Dalam penelitaian ini 

peneliti menggunakan     t-test of Paired 

dengan bantuan SPSS 16,0 for Windows. 

2. Norma Keputusan 

Jika Sig (2-tailed) ≤ 0,05, maka hasilnya 

adalah signifikan sehingga hipotesis 

diterima. Sedangkan jika Sig (2-tailed) > 

0,05, maka hasilnya tidak signifikan 

sehingga hipotesis ditolak. 

H. Hasil Penelitian  

1. Deskripsi Data Variabel : 

1) Deskripsi Data Variabel Bebas 

 variabel bebas yang berfungsi sebagai 

variabel pengaruh adalah “ Model 

Mind Mapping dan Media Video”. 

 variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah “ penguasaan kemampuan 

mendeskripsikan berbagai penyebab 

perubahan lingkungan fisik (angin, 

hujan, cahaya matahari, dan 

gelombang air laut)”. 

 

2. Data hasil nilai pre test 

Apabila tabel 4.1 digambarkan dalam 

sebuah frequency tabel maka akan nampak 

seperti di bawah ini 

Frequency table 

Pre-test 

  

Frequen

cy 

Perc

ent 

Valid 

Percent 

Cumula

tive 

Percent 

Vali

d 

20 1 2.5 2.5 2.5 

30 4 10.0 10.0 12.5 

40 6 15.0 15.0 27.5 

50 13 32.5 32.5 60.0 

60 10 25.0 25.0 85.0 

70 5 12.5 12.5 97.5 

80 1 2.5 2.5 100.0 

Tot

al 
40 

100.

0 
100.0 

 

Apabila tabel diatas digambarkan dalam 

grafik nampak seperti dibawah ini : 
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3.  Data hasil nilai post test 

Frequency table posttest 

  Frequen

cy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Va

lid 

50 1 2.5 2.5 2.5 

60 1 2.5 2.5 5.0 

70 7 17.5 17.5 22.5 

80 14 35.0 35.0 57.5 

90 11 27.5 27.5 85.0 

10

0 
6 15.0 15.0 100.0 

 

Apabila tabel diatas digambarkan dalam 

grafik nampak seperti dibawah ini: 

 

 

 

 

 

I. Analisis Data 

1. Prosedur Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan dalam 

penelitian ini meliputi pengujian uji 

normalitas. Proses analisis data dilakukan 

dengan menggunakan program SPSS 16.0 

for windows. Hasil uji normalitas dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Pre-

test 

Post-

test 

N 40 40 

Normal 

Parametersa 

Mean 51.50

00 
82.7500 

Std. Deviation 13.31

088 

11.5442

3 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .180 .181 

Positive .145 .169 

Negative -.180 -.181 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.139 1.144 

Asymp. Sig. (2-tailed) .149 .146 

a. Test distribution is Normal. 

2.Interpretasi Hasil Analisis Data  

Data hasil perhitungan uji t di atas 

diperoleh taraf sig. (2 tailed) yaitu 0.000 

dengan df 39, maka didapat sig   (2 tailed) 

0.000 < signifikansi 5% atau 0.05 sehingga 

terdapat pengaruh yang signifikan. Dengan 

demikian dapat disimpulkan “ Terdapat 

pengaruh penggunaan model Mind Mapping 

di dukung media Video  terhadap 

penguasaan kemampuan kemampuan 

mendeskripsikan berbagai penyebab 

perubahan lingkungan fisik (angin, hujan, 

cahaya matahari, dan gelombang air laut 
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)siswa kelas IV SDN Campurejo 1 Kota 

Kediri 

2. Pengujian Hipotesis 

Tabel 4.6 

Rangkuman pengujian hipotesis 

t-hitung Df Sig. (2 tailed) 

-13.942 39 0.000 

 

J. Simpulan  Dan Saran 

1. Kesimpulan 

Sebelum menggunakan model mind 

mapping didukung media video kemampuan 

mendeskripsikan berbagai penyebab 

perubahan lingkungan fisik          ( angin, 

hujan, cahaya matahari, dan gelombang air 

laut ) cenderung lebih rendah dan dibawah 

KKM ( 70 ), ini dapat  dilihat dari hasil nilai 

rata-rata siswa saat melaksanakan pretest 

yaitu 51.500. Sesudah menggunakan model 

mind mapping didukung media video 

kemampuan mendeskripsikan berbagai 

penyebab perubahan lingkungan fisik           

( angin, hujan, cahaya matahari, dan 

gelombang air laut ) mengalami peningkatan 

dan diatas KKM ( 70 ), ini dapat  dilihat dari 

hasil nilai rata-rata siswa saat melaksanakan 

posttest yaitu 82.7500. Dengan 

menggunakan model mind mapping 

didukung media video terhadap kemampuan 

mendeskripsikan berbagai penyebab 

perubahan lingkungan fisik          ( angin, 

hujan, cahaya matahari, dan gelombang air 

laut ) dapat berpengaruh pada hasil belajar 

IPA siswa. 

2. Saran 

Dari hasil penelitian ,maka peneliti 

menyarankan hal hal sebagai berikut  : 

1. Guru diharapkan sebelum memberikan 

materi yang disampaikan dengan model 

mind mapping didukung media  video 

harus mempersiapkan materi dahulu 

sebelum diajarkan kepada siswa dengan 

baik. 

2. Siswa sebelum mengikuti materi dengan 

model mind mapping harus memahami 

dan mempersiapkan cara-cara membuat 

peta pikiran. 
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