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ABSTRAK 

 
      Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan peneliti, bahwa pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) terutama materi sifat-sifat cahaya di SD masih cenderung bersifat klasikal dengan dominasi 

guru dan penggunaan metode yang monoton sehingga menimbulkan rasa kebosanaan dan kurang 

menarik. Hal tersebut nampak pada tingkat penguasaan materi dan hasil belajar yang rendah. 

      Permasalahan pada penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui kemampuan mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya menggunakan model pembelajaran konvensional pada siswa kelas V SDN Sambi 1 

Kabupaten Kediri (2) Untuk mengetahui kemampuan mendeskripsikan sifat-sifat cahaya dengan 

menggunakan model Mind Mapping serta melakukan percobaan sederhana didukung media benda asli 

pada siswa kelas V SDN Sambi 1 Kabupaten Kediri (3) Untuk membuktikan pengaruh model Mind 

Mapping dengan melakukan percobaan sederhana didukung media benda asli terhadap kemampuan 

mendeskripsikan sifat-sifat cahaya pada siswa kelas V SDN Sambi 1 Kabupaten Kediri. 

      Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, yaitu berangkat dari teori untuk 

menyusun hipotesis dengan subyek penelitian siswa kelas V SDN Sambi I. Siswa kelas V–A sebagai 

kelas eksperimen dimana pada kelas ini diberikan perlakuan yaitu dengan penerapan model 

pembelajaran Mind Mapping didukung media benda asli, sedangkan siswa kelas V–B sebagai kelas 

kontrol dimana pada kelas ini berlaku sebagai kelas pembanding. Penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data berupa metode tes, menggunakan instrument penelitian berupa RPP dan tes hasil 

belajar. Peneliti menggunakan langkah uji-t untuk menguji hipotesis sekaligus untuk mengambil 

keputusan dimana t-hitung akan dibandingkan dengan t-tabel. 

      Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Melalui penelitian ini dapat ditemukan bahwa 

penggunaan model pembelajaran konvensional berpengaruh signifikan terhadap penguasaan materi 

sifat-sifat cahaya siswa kelas V hasil postest siswa masih rendah dibuktikan dengan nilai rata-rata 

siswa di bawah KKM yaitu 63,68. (2) Penggunaan model pembelajaran Mind Mapping didukung 

media benda asli berpengaruh sangat signifikan terhadap penguasaan materi sifat-sifat cahaya siswa 

kelas V dibuktikan dengan nilai rata-rata siswa di atas KKM yaitu 84,32. (3) Ada pengaruh signifikan 

terhadap penguasaan materi sifat-sifat cahaya dengan menggunakan model pembelajaran Mind 

Mapping didukung media benda asli, hal ini diperkuat dengan hasil uji t-test pada taraf signifikan 5%, 

t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu 16,977 > 2,010. 

 

KATA KUNCI  : Mind Mapping didukung media benda asli 
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I. LATAR BELAKANG

      Semakin banyak manusia mengetahui 

tentang alam, semakin manusia tahu bahwa 

pencipta alam semesta ini adalah arsitek 

yang luar biasa. Namun, masih terdapat 

banyak misteri alam sehingga mendorong 

manusia harus terus mencari tahu dan 

mempelajari gejala-gejala alam.     

      Dorongan rasa ingin tahu inilah yang 

menandai adanya perkembangan Sains. 

Semenjak awal peradaban manusia, rasa 

ingin tahu tersebut mulai muncul 

dibuktikan dengan usaha manusia untuk 

membuat api dari batu, membedakan 

hewan dan tumbuhan, mengenal objek-

objek seperti matahari, bulan, bintang, dan 

menggunakan alat untuk memperoleh 

makanan. Inilah mengapa manfaat dan 

peran ilmu pengetahuan dalam kehidupan 

sehari-hari begitu penting untuk 

diaplikasikan, sehingga mendorong Sains 

untuk digunakan dalam sebuah 

pembelajaran di sekolah.       

      Pendidikan merupakan aspek penting 

dalam pembangunan bangsa yang 

diselenggarakan di setiap satuan 

pendidikan, mulai dari pendidikan dasar 

sampai pendidikan tinggi bahkan 

pendidikan yang dilakukan di lembaga 

nonformal dan informal.  

Pendidikan merupakan landasan bagi 

pemebentukan pribadi siswa pada 

umumnya. Pendidikan dimaknai sebagai 

usaha sadar dan terencana yang dilakukan 

oleh pendidik untuk mengubah tingkah 

laku manusia, baik secara individu maupun 

kelompok, untuk mendewasakan manusia 

tersebut melalui proses pengajaran dan 

pelatihan.  

      Dalam pendidikan mengandung 

beberapa kegiatan diantaranya adalah 

proses pembelajaran, baik guru maupun 

siswa bersama-sama menjadi pelaku 

terlaksananya tujuan pembelajaran. 

Berhasil dan tidaknya ketercapaian suatu 

tujuan pembelajaran sangat dipengaruhi 

dan bergantung pada kemampuan serta 

ketrampilan seorang guru dalam mengelola 

proses pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. Dalam hal ini kemampuan 

dan ketrampilan guru dalam memilih 

model-model pembelajaran serta 

menggunakan media pembelajaran yang 

tepat dan menarik akan membantu 

memudahkan siswa dalam memahami 

materi selama proses belajar mengajar. 

      Dalam pembelajaran IPA Haryono 

(2013:43) mengatakan, “proses 

pembelajarannya menekankan pada 

pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar 

menjelajahi dan memahami alam sekitar 

secara ilmiah”. Pembelajaran IPA 
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diarahkan untuk inkuiri dan berbuat 

sehingga dapat membantu peserta didik 

untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam tentang alam atau alam sekitar. 

Ilmu Pengetahuan Alam diperlukan dan 

menjadi sangat penting dalam kehidupan 

sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan 

manusia akan ilmu pengetahuan terutama 

mengenai hal-hal yang langsung 

berhubungan dengan peserta didik seperti 

halnya sifat-sifat cahaya. 

      Menurut Wiwin Sugiarti (2016 : 3) 

pada kenyataan yang ada:  

Penyebabnya adalah pelaksanaan 

pembelajaran masih kurang variatif, proses 

pembelajaran memiliki kecenderungan 

pada metode tertentu (konvensional), dan 

tidak memperhatikan tingkat pemahaman 

siswa terhadap informasi yang 

disampaikan serta siswa hanya disuruh 

mendengarkan penjelasan dari guru.  
 

      Bahwa desain dalam proses 

pembelajaran yang mengantarkan materi 

tersebut masih jauh dari kebutuhan minat 

dan minimnya keterlibatan siswa secara 

langsung dalam prosesnya. Kebanyakan 

proses pembelajaran yang terjadi selama 

ini kurang mampu mengembangkan 

kemampuan berfikir siswa serta 

mengkonstruksi pengetahuan yang 

dimilikinya dengan menghubungkannya 

pada fenomena yang ada di kehidupan 

sekitar.  

      Proses pembelajaran berlangsung 

mengajarkan materi yang bersifat 

konvensional dimana pembelajaran 

ceramah dengan hanya berkonteks pada 

buku dan masih belum menerapkan 

wacana yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari siswa, padahal siswa kelas V 

sekolah dasar masih dalam tahap yang 

memerlukan benda-benda nyata atau asli 

untuk membantu proses pengajarannya.  

      Penggunaan metode ceramah yang 

monoton dan masih terpisah dengan 

kehidupan sehari-hari membuat siswa 

kelas V memahami materi dalam waktu 

yang lama. Akibatnya, materi hanya bisa 

diserap oleh siswa yang sangat cerdas dan 

mampu menangkap penjelasan guru 

dengan cepat. Sedangkan di dalam kelas V, 

siswa yang memiliki kemampuan kognitif 

sedang lebih banyak daripada siswa yang 

memiliki kemampuan kognitif yang tinggi.  

      Jika pembelajaran yang tidak bervariasi 

ini dipertahankan, akan mengurangi 

efektivitas pembelajaran dan cenderung 

berpusat pada siswa yang cenderung 

pandai didalam pembelajaran sedangkan 

yang lain terabaikan. Masalah tersebut 

dapat diatasi dengan menerapkan serta 

menggunakan model dan media pengajaran 

yang menarik, menyenangkan, dan sesuai 

tingkatan peserta didik tetapi tetap relevan 

dengan materi sehingga diharapkan 

mencapai hasil belajar yang baik serta 

maksimal.  

      Untuk menumbuhkan rasa antusias 

dalam kerjasama siswa dalam proses 
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pembelajaran maka penulis menerapkan 

dari beberapa media dan model 

pembelajaran yang berkembang saat ini, 

terdapat model-model dan media 

pembelajaran yang didalamnya memiliki 

karakter kuat untuk dapat menunjang 

pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan, yaitu media 

benda asli dan model pembelajaran Mind 

Mapping yang merupakan salah satu model 

kooperatif sederhana. 

       Dalam pembelajaran model ini dapat 

memberikan motivasi yang menarik 

perhatian dan minat siswa untuk belajar 

lebih jauh tentang materi yang dipelajari. 

Sehingga membantu siswa belajar berfikir 

ke segala arah serta memberikan ruang 

kebebasan yang cukup untuk siswa dalam 

praktik belajar mengenai alam sekitar. Hal 

ini sesuai dengan kecenderungan siswa 

pada usia kelas tinggi yang memliki rasa 

ingin tahu yang tinggi dan mulai berfikir 

secara konkrit. 

II. METODE 

      Dalam penelitian ini teknik penelitian 

yang akan digunakan adalah teknik 

eksperimen. Metode eksperimen adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh treatment (perlakuan) 

tertentu Sugiyono (2015 : 107). Dengan 

desain true experimental dengan bentuk 

pretest-posttest control group design, 

desain dapat dilihat sebagai berikut : 

 

 

 

 

Keterangan : 

Y1  =   Pretest kelompok eksperimen 

Y1  =   Pretest kelompok kontrol 

X   = Perlakuan dengan model 

pembelajaran Mind Mapping dengan 

melakukan percobaan sederhana 

didukung media benda asli 

 -  =   Perlakuan dengan menggunakan 

model pembelajaran konvensional 

Y2 =  Hasil posttest kelompok eksperimen 

Y2 =  Hasil Posttest kelompok kontrol 

     Dalam sebuah penelitian, terdapat 2 

jenis pendekatan penelitian yaitu 

pendekatan kualitatif dan pendekatan 

kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Sugiyono ( 2015 : 14 ) menyatakan bahwa 

: 

Pendekatan kuantitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, teknik pengambilan data pada 

umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan. Sedangkan pendekatan 

kualitataif adalah metode penelitian 

Kelompok 
Tes 

awal 
Perlakuan 

Tes 

akhir 

Eksperimen Y1 X Y2 

Kontrol Y1 - Y2 
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yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang 

alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci, pengambilan 

sampel sumber data dilakukan secara 

purposive dan  snowball, teknik 

pengumpulan dengan trianggulasi 

(gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna 

makna dari pada generalisasi. 
 

      Berdasarkan pendapat tersebut, 

penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif  karena data-data variabel 

penelitian cenderung bersifat numerik dan 

data yang dihasilkan berupa angka serta 

menggunakan analisis statistik.  

      Menurut Sugiyono (2015: 80), populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang 

diterapkan peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. 

      Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah siswa di SDN Sambi 1 

Kabupaten Kediri tahun ajaran 2016/2017 

      Sampel adalah sebagian dari populasi 

itu (Sugiyono, 2015 : 118). Dalam 

penelitian ini sampel adalah siswa kelas V-

A dan V-B SDN Sambi 1 Kabupaten 

Kediri tahun ajaran 2016/2017. Penelitian 

ini menggunakan teknik sampling yaitu 

Nonprobability Sampling. Sugiyono (2015: 

63) menjelaskan bahwa “Nonprobability 

Sampling adalah teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberi peluang / 

kesempatan sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi 

anggota sampel”. 

      Peneliti memilih teknik Sampling 

Purposive dari Nonprobability Sampling 

karena teknik penentuan atau pengambilan 

anggota sampel dari populasi dilakukan 

dengan pertimbangan tertentu. Maksud 

dari pertimbangan tertentu disini adalah 

karena memilih sampel yang benar-benar 

mengetahui atau memiliki kompetensi 

dengan topik penelitian. 

      Dalam proses pengumpulan data awal 

peneliti mendatangi sekolah untuk bertemu 

kepala sekolah bertanya mengenai kondisi 

sekolah dan kesediaan sekolah untuk 

dilakukan penelitian. Melakukan observasi 

melihat pembelajaran yang sedang 

berlangsung.  

      Mencatat hal-hal yang nantinya akan 

diperlukan selama proses penelitian 

berkaitan dengan situasi dan kondisi yang 

ada di sekolah. Berkunjung ke sekolah lagi 

untuk memberikan surat keterangan 

melakukan penelitian serta berkonsultasi 

dengan guru kelas untuk menentukan 

waktu yang akan digunakan dalam 

penelitian. Jika rangkaian proses tersebut 

berjalan lancar maka penelitian akan siap 

dilaksanakan dengan prosedur penelitian 

sesuai metode penelitian yang akan 

digunakan. 
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      Adapun langkah pengumpulan data 

yang selanjutnya digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes tulis. Tes ini 

digunakan untuk mengetahui kemampuan 

siswa mendeskripsikan sifat – sifat cahaya 

dengan menerapkan model pembelajaran 

Mind Mapping didukung media benda asli. 

Tes dalam penelitian ini berbentuk tes 

objektif. 

      Jenis analisis data yang dipakai pada 

penelitian ini menggunakan statistik 

Inferensial, yaitu menguji hipotesis ada 

atau tidaknya pengaruh model 

pembelajaran Mind Mapping didukung 

media benda asli terhadap kemampuan 

mendeskripsikan sifat-sifat cahaya. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

analisis statistika, yaitu dengan 

menggunakan teknik analisis t- tes. 

     Norma keputusan yang digunakan 

untuk pengujian hipotesis adalah sebagai 

berikut: 

Ho  : Tidak ada pengaruh model 

pembelajaran Mind Mapping didukung 

media benda asli terhadap kemampuan 

mendeskripsikan sifat-sifat cahaya.  

Ha : Ada pengaruh dari model 

pembelajaran Mind Mapping didukung 

media benda asli terhadap kemampuan 

mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

Norma keputusan yang digunakan untuk 

pengujian hipotesis adalah: 

1. Jika taraf signifikan ≤ 0,05 maka Ho 

ditolak dengan berarti Hipotesis 

alternatif Ha diterima atau hipotesis 

yang diajukan terbukti benar.  

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

      Berdasarkan hasil analisis dan uji 

hipotesis sebagaimana yang telah 

dikemukakan , dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Kemampuan mendeskripsikan sifat-sifat 

cahaya tanpa menggunakan model 

pembelajaran Mind Mapping dan media 

benda asli kelas V SDN Sambi 1 

Kabupaten Kediri Tahun Ajaran 

2016/2017 masih kurang dari KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal). Hal ini 

terbukti dengan nilai dari rata-rata kelas 

yang masih dibawah KKM (75) yaitu 

63,68.  

2. Kemampuan mendeskripsikan sifat-sifat 

cahaya dengan menggunakan model 

pembelajaran Mind Mapping dan 

didukung media benda asli kelas V 

SDN Sambi 1 Kabupaten Kediri Tahun 

Ajaran 2016/2017 lebih dari KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal). Hal ini 

terbukti dengan nilai dari rata-rata kelas 

yang lebih dari KKM (75) yaitu 84,00. 

3. Ada pengaruh signifikan terhadap 

kemampuan mendeskripsikan sifat-sifat 

cahaya dengan menggunakan model 

pembelajaran Mind Mapping dan 

didukung media benda asli kelas V 
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SDN Sambi 1 Kabupaten Kediri Tahun 

Ajaran 2016/2017. Hal ini diperkuat 

dengan hasil uji t-test pada taraf 

signifikan 5%, t-hitung lebih besar dari 

t-tabel yaitu 16,977 > 2,010. 
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