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ABSTRAK 

 

PENGARUH PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME DENGAN TEKNIK 

MIND MAPPING TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA 

 KELAS XI SMAN 7 BANDAR LAMPUNG  

PADA MATERI JARINGAN TUMBUHAN 

Oleh:  

Indri Wirayanti Putri 

Pembelajaran IPA khususnya Biologi di kelas masih cenderung berfokus pada 

guru dan penyajian materi cenderung hanya menyampaikan konsep-konsep yang ada 

di dalam buku. Akibatnya hasil belajar kognitif tidak optimal. Pembelajaran biologi 

dengan teknik mind mapping menuntut siswa untuk berperan aktif membangun 

sendiri pengetahuannya serta dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendekatan konstruktivisme 

dengan teknik mind mapping terhadap hasil belajar kognitif siswa pada materi 

jaringan tumbuhan di SMAN 7 Bandar Lampung.  

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode yang digunakan 

adalah quasi eksperimen dengan desain penelitian yang digunakan adalah The 

matching only posttest control group design. Subjek pada penelitian ini adalah siswa 

kelas XI SMAN 7 Bandar Lampung. Sampel dalam penelitian diambil dengan 

menggunakan teknik cluster random sampling, dari teknik tersebut didapat kelas XI 

IPA 3 sebagai kelas eksperimen menggunakan pendekatan konstruktivisme dengan 

teknik mind mapping dan kelas XI IPA 2 sebagai kelas kontrol tanpa menggunakan 

pendekatan konstruktivisme dengan teknik mind mapping. 

Berdasarkan hasil analisis data posttest kedua kelas menggunakan Uji-t  

diperoleh hasil thitung sebesar 4,03 dan ttabel pada taraf signifikansi 5 % sebesar 2,01 

maka thitung > ttabel. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pendekatan 

konstruktivisme dengan teknik mind mapping terhadap hasil belajar kognitif siswa 

pada materi jaringan tumbuhan di SMAN 7 Bandar Lampung. 

Kata kunci : Pendekatan Kostruktivisme, Mind Mapping 
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 MOTTO  

 

 َلا ُيَغِّيُر َما ِبَقىٍۡم َحَّتىٰ ُيَغِّيُروْا َما ِبَأنُفِسِهمۡۗ  ٱلَّلَهِإَّن 
 

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah 

keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.(Q.S Ar-Ra’d: 11)
1
 

                                                             
1
Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, Bandung: CV. Diponerogo 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pesatnya perkembangan zaman menuntut setiap manusia untuk dapat 

bersaing  dan bertahan sehingga memiliki kualitas sumber daya manusia yang 

baik. Salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah 

melalui pendidikan. Kesadaran tentang pentingnya pendidikan telah mendorong 

berbagai upaya dan perhatian seluruh lapisan masyarakat terhadap setiap 

perkembangan dunia pendidikan. Pendidikan bagi kehidupan umat manusia 

merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat.  

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan 

disetiap negara. Pendidikan di Indonesia memang mengalami situasi yang terus 

berkembang. Hal ini dapat dilihat melalui perkembangan kurikulum yang berlaku 

di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Pendidikan merupakan 

suatu upaya untuk   memberikan pengetahuan, wawasan, keterampilan, keahlian 

tertentu kepada individu guna mengemban bakat serta kepribadian mereka.
1
 

Adanya pendidikan diharapkan mampu membentuk sifat seseorang yang 

bertanggung jawab, rajin, disiplin, suka menolong, atau menghormati sesama. 

Pendidikan membuat manusia berusaha mengembangkan dirinya sehingga 

                                                             
1
 Oemar Hamalik, Kurikuluman Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 1 
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mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi akibat adanya kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Tidak hanya itu islam bahkan memposisikan 

manusia yang memiliki pengetahuan pada derajat yang tinggi. Sebagaimana 

Firman Allah dalam surat Al-Mujadilah: Ayat 11, sebagai berikut : 

 َّلُكمۡۖ ٱّلَلُه َيفَّۡسِح ٱفَّۡسُحىْا َفٱّلَۡمَجِٰلِس َءاَمُىٓىْا ِإَذا ِقيَل َّلُكمۡ َتَفَّسُحىْا ِفي ٱّلِذيَه َيَٰٓأُيَها

 ٱّلِۡعلَۡم ُأوُتىْا ٱّلِذيَه َءاَمُىىْا ِمىُكمۡ َوٱّلِذيَه ٱّلَلُه َيزَۡفِع ٱوُشُزوْا َفٱوُشُزوْاَوِإَذا ِقيَل 

  ١١  ٞ  ِبَما َتعَۡمُلىَن َخِبيزٱّلَلُهۚ َوٖ  َدَرَجٰت
 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

“berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah 

kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) 

orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.
2
(QS. Al-Mujadilah ayat 11). 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam sangat menghargai orang-orang 

yang berilmu pengetahuan, bahkan orang yang berilmu pengetahuan akan 

ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT. Maka dari itu setiap umat Islam 

diwajibkan untuk menuntut ilmu, menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan 

melalui proses pendidikan. Pendidikan akan senantiasa menjadi perhatian dan 

terus dikembangkan dalam rangka memajukan kehidupan dari satu generasi ke 

generasi berikutnya. 

Pendidikan dapat memberikan dampak positif pada diri seseorang misalnya 

pendidikan sebagai kualitas diri ditunjukan dengan prestasi akademik disekolah, 

sikap yang baik dikeluarga dan masyarakat. Setiap manusia yang menjalani 

                                                             
2
 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, Bandung: CV. Diponerogo  
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hidup tidak akan lepas dari pendidikan, pendidikan bertujuan untuk menjadikan 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dan mempunyai akhlak 

yang mulia, sehat, dan kreatif. Seperti yang jabaran UUD 1945 tentang 

pendidikan dituangkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 3 menyebutkan : 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan pembentuk 

watak serta peradaban dunia yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan perkembangan peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab.”
3
 

 

Sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional di atas kemampuan lulusan 

suatu jenjang pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 3 : Aspek pengetahuan 

(kognitif) meliputi berilmu dan cakap. Aspek keterampilan (psikomotor) meliputi 

kreatif. Aspek sikap (afektif) meliputi beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, 

mandiri, dan demokratis. Jadi Tujuan Pendidikan Nasional ini harus tercermin 

pada perencanaan pembelajaran pada semua jenjang pendidikan, sehingga dapat 

mengembangkan potensi siswa secara optimal menjadi kemampuan untuk hidup 

di masyarakat dan ikut mensejahterakan masyarakat. Siswa yang mempunyai 

pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang baik mampu mendemonstrasikan 

pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya tersebut sesuai dengan standar 

yang ditetapkan. 

Sejalan dengan Tujuan Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan biologi 

dalam kurikulum biologi di SMA antara lain dapat memahami konsep dan proses 

                                                             
3
 UU RI tahun 2003 No.20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bab II Pasal 3  
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sains, keterampilan dalam mengamati, mengajukan hipotesis, menggali dan 

memilih informasi faktual  yang relevan untuk menguji gagasan-gagasan atau 

memecahkan masalah sehari-hari, meggunakan alat dan bahan secara baik dan 

benar dengan selalu mempertimbangkan keamanan dan keselamatan kerja serta 

membentuk sikap positif terhadap biologi.  

Berdasarkan tujuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa biologi 

memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, kemampuan kognitif 

yaitu penampilan yang dapat diamati dari aktifitas mental (otak) untuk 

memperoleh pengetahuan melalui pengalaman sendiri.
4
 Dengan demikian 

pendidikan biologi sangatlah penting bagi peserta didik, karena dari pendidikan 

biologi inilah siswa bisa memperoleh pengalaman melalui aktifitas sehari-hari.    

Kemampuan kognitif  penting karena berhubungan dengan hasil belajar,  

tanpa adanya fungsi kognitif siswa tidak akan mampu untuk memahami apa yang 

disampaikan guru, sehingga hasil belajarnya akan kurang maksimal dan 

membuat siswa kurang dapat bersaing di dalam dunia pendidikan. Proses 

pembelajaran kognitif lebih mementingkan proses belajar dari pada hasil 

belajarnya. karena belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus 

dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta 

pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya.
5
  

                                                             
4
 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : RajaGrafindo (Rajawali Pers), 

2011) h. 50. 
5
 https://sites.google.com/site/mulyanabanten/home/teori-belajar-behavioristik/teori-belajar-

kognitif(diakses tanggal 01 mei 2016) 

https://sites.google.com/site/mulyanabanten/home/teori-belajar-behavioristik/teori-belajar-kognitif(diakses
https://sites.google.com/site/mulyanabanten/home/teori-belajar-behavioristik/teori-belajar-kognitif(diakses
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Sesuai dengan hal ini untuk mengukur kemampuan kognitif siswa 

dilakukan dengan proses pembelajaran. Proses pembelajaran adalah serangkaian 

aktivitas yang terjadi pada pusat saraf individu yang belajar. Proses pembelajaran 

hanya dapat diamati jika ada perubahan perilaku dari seseorang yang berbeda 

dengan sebelumnya. Perubahan prilaku tersebut bisa dalam hal pengetahuan, 

afektif, maupun  psikomotor.
6
 

Pada hakikatnya, pembelajaran biologi adalah interaksi antara komponen-

komponen pembelajaran dalam bentuk proses pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang berbentuk kompetensi yang telah ditetapkan. Proses 

pembelajaran biologi terdapat tiga tahap, yaitu perencanaan proses pembelajaran, 

pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. 
7
  

Salah satu permasalahan dalam pendidikan biologi yaitu masih rendahnya 

rata-rata hasil belajar kognitif siswa. Masih banyak siswa yang belum bisa 

memahami teori yang disampaikan oleh pendidik. Hal ini dikarenakan teori yang 

disampaikan oleh pendidik masih menggunakan pendekatan ekspositori. Strategi 

pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada 

proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok 

siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara 

                                                             
6
 Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta : Ar-Ruzz 

Media,2015), h. 20. 
7
 Asih Widi Wisudawati, Metodologi Pembelajaran IPA (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), h. 26. 
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optimal.
8 Sehingga siswa kurang tertarik untuk mendengarkan teori yang 

disampaikan oleh pendidik. Jadi rendahnya nilai kognitif dapat diketahui melalui 

Tabel hasil nilai ulangan harian siswa pada materi jaringan tumbuhan di SMAN 

7 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013 sampai Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

Tabel 1 

Nilai Rata-Rata Hasil Ulangan Harian (Kognitif) Materi Jaringan 

Tumbuhan Peserta Didik Kelas XI Tahun Pelajaran 2012/2013 sampai 

2014/2015 SMAN 7 Bandar Lampung 

No 
Nilai Rata-rata 

total  
Kriteria 

Tahun Pelajaran 2012/2013 

1. 
XI.A1 XI.A2 XI.A3 XI.A4 XI.A5 

62 Rendah 
70 72 60 50 55 

2. 

Nilai 

60 Rendah 
Tahun Pelajaran 2013/2014 

XI.A1 XI.A2 XI.A3 XI.A4 XI.A5 

77 65 63 55 40 

3. 

Nilai 

64 
Rendah 

Tahun Pelajaran 2014/2015 

XI.A1 XI.A2 XI.A3 XI.A4 XI.A5 

50 67 45 78 78 

Jumlah  197 204 168 183 173 186 

Sumber: Buku Daftar Nilai Guru Mata Pelajaran Biologi SMAN 7 Bandar Lampung 

TP. 2012-2013 sampai 2014/2015 Materi Jaringan Tumbuhan 

 

Berdasarkan Tabel 1-3 dapat disimpulkan bahwa hasil belajar kognitif 

siswa  kelas XI IPA SMAN 7 Bandar Lampung masih rendah, dikatakan rendah 

dilihat dari kriteria dan skala penilaian di SMAN 7 Bandar Lampung sesuai 

dengan tingkat kemampuan siswa.  

Adapun skala penilaian di SMAN 7 Bandar Lampung sebagai berikut: 

                                                             
8
 M. Chalish,  Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi,  (Jakarta : PT Bumi Aksara, 

2011), h.124. 
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Aspek yang dianalisis Kriteria dan Skala Penilaian 

Intake siswa Tinggi 80-100 Sedang 65-79 Rendah <65 

 

Pada tahun pelajaran 2012/2013 di dapatkan rata-rata total keseluruhan dari 

kelas XI.A1 sampai XI.A5 sebanyak 62. Pada tahun pelajaran 2013/2014 di dapatkan 

rata-rata total keseluruhan dari kelas XI.A1 sampai XI.A5 sebanyak 60. Dan pada 

tahun pelajaran 2014/2015 di dapatkan rata-rata total keseluruhan dari kelas XI.A1 

sampai XI.A5 sebanyak 64. Hasil belajar siswa rendah dikarenakan pada saat belajar 

siswa kurang aktif memperhatikan guru yang menjelaskan serta keterlibatan siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar yang masih kurang. Dalam keadaan proses 

pembelajaran selalu gurulah yang menjadi pusat dalam kegiatan belajar mengajar, 

tidak ada respon balik antara siswa dengan gurunya. Kondisi ini diduga dipengaruhi 

oleh pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru yaitu pendekatan 

ekspositori menyebabkan siswa didalam kelas hanya mendengarkan guru 

menjelaskan materi, menghafal informasi, tanpa dihubungkan dengan kehidupan 

sehari-hari. Kegiatan guru dalam proses pembelajaran pun cenderung monoton. Guru 

juga belum pernah menggunakan pendekatan lain dengan teknik pembelajaran yang 

lain yang lebih menarik, misalnya dengan mencoba menggunakan pendekatan 

konstruktivisme dengan teknik mind mapping. Dengan demikian ini adalah hasil 

wawancara dengan salah satu guru di SMAN 7 Bandar Lampung.
9
 

                                                             
9
 Hetty, Guru Mata Pelajaran IPA Biologi, wawancara dengan Penulis, SMAN 7 Bandar 

Lampung, Bandar Lampung 16 Februari 2016 
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Untuk mengatasi permasalahan pada pembelajaran biologi di SMAN 7 

Bandar Lampung, pendekatan konstruktivisme dengan teknik mind mapping 

inilah yang tepat digunakan dalam proses pembelajaran. Pendekatan 

konstruktivisme bertujuan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang 

menyenangkan yang melibatkan siswa agar lebih aktif dalam proses belajar 

mengajar, mendatangkan pengetahuan siswa, menggali dan memperkaya 

pemahaman mereka terhadap konsep-konsep yang dipelajari. Sehingga mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa serta membentuk kualitas siswa yang lebih 

baik.
10

  

Sedangkan Teknik mind mapping merupakan salah satu teknik mencatat 

kreatif yang memudahkan dalam mengingat banyak informasi. Informasi berupa 

materi pelajaran yang diterima siswa dapat diingat dengan bantuan catatan.
11

  

Penerapan pendekatan konstruktivisme dengan teknik mind mapping 

memiliki peranan yang penting, dimana pendekatan konstruktivisme yaitu proses 

pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk membangun sendiri 

pengetahuannya, guru lebih bersifat sebagai fasilitator dan mediator 

pembelajaran. Karena keberhasilan belajar bukan hanya bergantung  pada 

lingkungan atau kondisi belajar melainkan juga pada pengetahuan awal siswa. 

Pengetahuan itu tidak dapat dipindahkan secara utuh dari pikiran guru ke siswa, 

namun secara aktif dibangun oleh siswa sendiri melalui pengalaman nyata. Pada 

                                                             
10

 Ngalimun, Strategi dan Model Pembelajaran, (Yogyakarta : CV Asswaja Pressido , 2014) 

h. 146. 
11 Ibid, h.175-176. 
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subkonsep jaringan tumbuhan di SMA kelas XI IPA, banyak mendeskripsikan 

pembagian jaringan tumbuhan yang sulit untuk dihafalkan oleh siswa, dan siswa 

cenderung malas untuk membuat catatan. Oleh karena itu, diperlukan teknik 

mencatat yang menarik dan efektif agar siswa mudah memahami konsep 

tersebut. Salah satu teknik mencatat yang efektif yaitu mind mapping. Mind 

mapping dapat membantu kita dalam membuat catatan yang menyeluruh dalam 

satu halaman, dengan menggunakan citra visual dan perangkat grafis lainnya.
12

 

Pembelajaran  mind mapping merupakan salah satu bentuk pembaharuan 

yang dapat diterapkan oleh guru-guru secara individual dalam proses belajar 

mengajar sebagai pendukung keberhasilan metode yang digunakan. 

Pembelajaran mind mapping merupakan salah satu cara belajar yang 

menggunakan instrumen-instrumen tertentu yang menjadi kata kunci dari suatu 

konsep, seperti simbol, gambar, serta warna yang bervariasi. Hal ini didasarkan 

pada prinsip kerja sistem otak kanan. Otak manusia sangat menakjubkan, yaitu 

dapat menyimpan segala sesuatu yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Memori 

otak manusia seperti kerja memori komputer. Jika kita dapat menggunakan 

memori tersebut dengan baik, maka untuk memanggilnya kembali sangat mudah. 

Salah satu cara penyimpanan data yang paling baik dan sitematis di dalam otak 

yaitu dengan menggunakan mind mapping. Mind mapping dapat membantu 

dalam membuat catatan singkat dengan kata kunci, gambar disertai warna yang 

                                                             
12

 Bobbi De Porter, dkk, Quantum Learning, (Bandung: Kaifa, 1999) h. 152. 
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menarik. Menggunakan mind mapping membuat fungsi kerja otak kanan dan 

otak kiri bekerja secara seimbang. 

Berdasarkan uraian di atas, melatar belakangi penulis untuk meneliti 

pengaruh pendekatan konstruktivisme dengan teknik mind mapping terhadap 

hasil belajar kognitif siswa khususnya pelajaran biologi. Untuk itu penulis ingin 

meneliti tentang bagaimana “Pengaruh Pendekatan Konstruktivisme Dengan 

Teknik Mind Mapping Terhadap Hasil Belajar Kognitif Siswa Kelas XI SMAN 7 

Bandar Lampung Pada Materi Jaringan Tumbuhan”  

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah 

diatas, maka ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Hasil belajar kognitif siswa di SMAN 7 Bandar Lampung masih rendah, 

diindikasikan dari rata-rata hasil belajar siswa.  

2. Guru belum menerapkan pendekatan konstruktivisme di SMAN 7 Bandar 

Lampung 

3. Guru belum menerapkan teknik mind mapping di SMAN 7 Bandar 

Lampung. 

4. Pembelajaran yang digunakan di sekolah masih teacher centered, yaitu 

dengan pendekatan ekspositori. 

 

C. Batasan Masalah 
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Agar permasalahan yang akan diteliti tidak terlalu meluas dalam 

pelaksanaannya, maka permasalahan dibatasi dalam hal-hal berikut :  

1. Pendekatan konstruktivisme yaitu suatu proses pembelajaran yang 

melibatkan siswa secara aktif untuk membangun sendiri pengetahuannya. 

(orientasi, elicitasi, restrukturisasi ide, penggunaan ide banyak situasi, 

review). 

2. Teknik mind mapping yaitu cara mencatat kreatif, efektif, dan secara harpiah 

akan memetakan pikiran-pikiran kita. (Mulai dari bagian tengah, gunakan 

simbol untuk ide utama, gunakan warna, menghubungkan antar cabang, buat 

garis hubung yang melengkung, gunakan satu kata kunci untuk setiap garis, 

gunakan gambar). 

3. Hasil belajar kognitif adalah kemampuan berpikir mancakup kemampuan 

intelektual dengan indikator mengingat, memahami, menerapkan, 

menganalisis, menilai, dan mencipta pada siswa kelas XI di SMAN 7 Bandar 

Lampung. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut “Adakah pengaruh pendekatan konstruktivisme dengan teknik 

mind mapping terhadap hasil belajar kognitif siswa kelas XI SMAN 7 Bandar 

Lampung pada materi jaringan tumbuhan?” 

 

E. Tujuan Penelitian 
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Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui pengaruh pendekatan konstruktivisme dengan teknik mind 

mapping terhadap hasil belajar kognitif siswa kelas XI SMAN 7 Bandar 

Lampung pada materi jaringan tumbuhan. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa  

Dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa untuk belajar, dan melatih 

kemampuan membuat pertanyaan dan mempermudah memahami materi. 

2. Bagi Guru  

Memberikan masukan dalam kegiatan belajar mengajar dengan menerapkan 

pendekatan konstruktivisme dengan teknik mind mapping sebagai bentuk 

pembelajaran bologi untuk melaksanakan proses pembelajaran.  

3. Bagi Sekolah  

Diharapkan dapat memberikan masukan pada pendidikan khususnya IPA 

agar lebih termotivasi dalam belajar.  

4. Bagi Peneliti  

Dapat memberikan manfaat besar berupa pengalaman menjadi calon guru 

yang profesional dan penuh tanggung jawab serta sebagai pengalaman dalam 

membuat karya ilmiah. 

 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 
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1. Penelitian ini diterapkan pada siswa kelas XI semester ganjil di SMAN 7 

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017 pada materi jaringan tumbuhan. 

2. Penelitian ini berlokasi di SMAN 7 Bandar Lampung yang bertepatan di Jl. 

Teuku Cik Ditiro No. 2 Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung. 

3. Penelitian ini dilaksanakan pada saat siswa yang duduk di kelas XI semester 

ganjil Tahun Ajaran 2016/2017 pada bulan September .  

 

 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pendekatan Konstruktivisme 

1. Pengertian Pendekatan Konstruktivisme 

Pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran adalah suatu proses 

pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk membangun sendiri 

pengetahuannya. Guru lebih berperan sebagai fasilitator dan mediator 

pembelajaran. Sistem pendekatan konstruktivisme dalam pengajaran lebih 

menekankan siswa untuk memulai dengan masalah- masalah yang kompleks 

untuk dipecahkan, kemudian  menemukan keterampilan dasar yang diperlukan 

dengan bantuan bimbingan guru.
1
  

Dari penjelasan mengenai  pendekatan konstruktivisme dapat dijelaskan 

bahwa siswa belajar dengan cara mengkonstruksi pemahaman baru tentang 

fenomena dari pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya dan yang 

terpenting dalam teori konstruktivisme adalah bahwa dalam proses 

pembelajaran siswalah yang mendapatkan penekanan.  

Merekalah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka. 

Mereka harus bertanggung jawab atas hasil belajarnya. Penekanan belajar 

                                                             
1
 Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran Sebagai Referensi Bagi Pendidikan dalam 

Implementasi Pembelajaran yang Efektif dan Berkualitas, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2009), h.145. 
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siswa secara aktif ini perlu dikembangkan. Dengan kata lain konstruktivisme 

merupakan proses pembelajaran yang menjelaskan bagaimana pengetahuan 

disusun dalam pikiran seseorang. Unsur-unsur konstruktivisme telah lama 

dipraktikkan dalam pembelajaran di setiap tingkatan sekolah atau pendidikan. 

2. Prinsip – prinsip Dasar Pembelajaran Konstruktivisme 

Ada lima prinsip dasar tentang konstruktivisme. Berikut uraian singkat 

mengenai masing-masing prinsip :
2
 

a. Menghadapi masalah yang relevan dengan siswa  

Menghadapi masalah yang relevan dengan siswa adalah dengan bantuan 

prinsip-prinsip pedagogi yang konstruktivisme. Oleh karena relevansinya 

tidak harus berkaitan dengan kehidupan atau keberadaan siswa terdahulu. 

b. Struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan 

Susunan sebuah kurikulum seputar konsep utama adalah sebuah dimensi 

kritik tentang pedagogi konstruktivisme ketika mendesain sebuah 

kurikulum, guru konstruktivisme mengorganisasi informasi seputar 

problematika konsep, pertanyaan dan situasi yang mempunyai ciri-ciri 

tertentu. Karena siswa merasa disibukkan dengan ide-ide atau problem 

yang dipresentasikan secara holistik daripada secara terpisah. 

c. Mencari dan menilai pendapat siswa 

Dalam proses belajar mengajar, karakteristik para siswa harus 

dipertimbangkan, karena hal itu dapat mempengaruhi jalannya proses  dan 

                                                             
2 Ibid, h.147. 
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hasil pembelajaran siswa yang bersangkutan. Para siswa akan memiliki 

pemahaman yang berbeda terhadap pengetahuan tergantung pada 

pengalaman dan perspektif yang digunakan dalam menggiatkan 

prestasinya. Pemahaman dan karakteristik siswa tersebut sangat membantu 

dalam mencari dan menilai pendapat siswa. 

d. Menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa 

Belajar menjadi lebih baik jika tuntutan kognitif, sosial, dan emosional dari 

kurikulum dapat dicapai oleh para siswa. Oleh karena itu harus ada 

hubungan tertentu antara tuntutan kurikulum dan anggapan yang dibawa 

oleh setiap siswa ke dalam kegiatan kurikuler. 

e. Menilai belajar siswa dalam konteks pembelajaran 

Dalam menilai belajar siswa dalam konteks pembelajaran harus 

memperhatikan anggapan para siswa mengenai suatu pengetahuan, karena 

setiap siswa memiliki anggapan tertentu mengenai pengetahuan. Oleh 

karena itu, seorang guru harus memiliki kemampuan kepribadian dan 

keterampilan kemasyarakatan dalam proses pembelajaran untuk 

menyiapkan siswa menjadi pribadi yang memiliki pengetahuan dan 

kemampuan tertentu. 

3. Ciri – ciri Pembelajaran Konstruktivisme 

Ciri yang dapat ditemukan dalam model pembelajaran konstruktivisme 

adalah siswa tidak didoktrinasi dengan pengetahuan yang disampaikan oleh 

guru, melainkan siswa sendiri menemukan dan mengeksplorasi pengetahuan 
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tersebut dengan apa yang  telah mereka ketahui dan pelajari sendiri. Secara 

rinci ciri-ciri model pembelajaran konstruktivisme diuraikan oleh Driver dan 

Oldham dalam Matthews :
3
 

a. Orientasi. Siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam 

mempelajari suatu topik. 

b. Elicitasi. Siswa diberi kesempatan untuk mendiskusikan apa yang 

diobservasikan dalam wujud tulisan, gambar, atau poster. 

c. Restrukturasi ide. Dalam hal ini ada tiga hal:  

1) Klarifikasi ide yang dikontraskan dengan ide-ide orang lain atau teman 

melalui diskusi atau pengumpulan ide. 

2) Membangun ide yang baru. 

3) Mengevaluasi ide baru dengan eksperimen. 

d. Penggunaan ide dalam banyak situasi. Ide atau pengetahuan yang telah 

dibentuk oleh siswa perlu diaplikasikan pada situasi yang dihadapi. 

e. Riview, bagaimana ide itu berubah. Dalam mengaplikasikan 

pengetahuannya seseorang perlu merevisi gagasannya baik dengan 

menambahkan suatu keterangan ataupun dengan mengubahnya menjadi 

lengkap. 

 

 

                                                             
3
 Paul Suparno, Filsafat Konstruktivisme Dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Kanius, 1997) h. 

69-70. 
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4. Implikasi Konstruktivisme dalam Pembelajaran 

Paham konstruktivisme, berpandangan bahwa mengajar bukan kegiatan 

memindahkan pengetahuan dari guru ke siswa, melainkan suatu kegiatan yang 

memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya dengan 

menggunakan pengetahuan awal yang telah dimiliki siswa. Dengan demikian 

model pembelajaran ini  tidak lagi berpegang pada konsep pengajaran dan 

pembelajaran yang lama, dimana guru hanya mentransfer ilmu kepada siswa 

tanpa siswa itu berusaha sendiri dan menggunakan pengalaman dan 

pengetahuan yang mereka miliki. 

Ada beberapa implikasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran, antara 

lain:
4
 

a. Memusatkan perhatian berpikir atau proses mental anak tidak hanya pada 

hasilnya. Disamping kebenaran jawaban siswa, guru juga harus memahami 

proses yang digunakan siswa sehingga sampai pada jawaban yang 

dimaksud. 

b. Mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri keterlibatan aktif 

dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas konstruktivisme, penyajian 

pengetahuan tidak mendapat penekanan. 

                                                             
4 Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran Sebagai Referensi Bagi Pendidikan dalam 

Implementasi Pembelajaran yang Efektif dan Berkualitas, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2009), 
h.151-152. 
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c. Pendekatan konstruktivisme dalam pengajaran lebih menekankan 

pengajaran top down daripada bottom up. 

d. Discovery Learning. Dalam Discovery Learning siswa didorong untuk 

belajar sendiri secara mandiri. 

e. Pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran khas menerapkan 

Scafolding, dengan siswa semakin lama semakin bertanggung jawab 

terhadap pembelajarannya sendiri. 

5. Tujuan Pembelajaran Konstruktivisme  

Adapun tujuan pembelajaran konstruktivisme ditentukan pada bagaimana 

belajar, yaitu menciptakan pemahaman baru yang menuntut aktivitas kreatif 

produktif dalam konteks nyata yang mendorong pembelajar untuk berpikir 

ulang lalu mendemonstrasikan.  

Adapun beberapa tujuan yang dapat diwujudkan antara lain:
5
 

a. Memotivasi siswa bahwa belajar adalahtanggung jawab siswa sendiri. 

b. Mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaann dan 

mencari sendiri jawabannya. 

c. Membantu siswa untuk mengembangkan pengertian atau pemahaman 

konsep secara lengkap. 

d. Mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang 

mandiri. 

                                                             
5
 Ibid, h.147. 
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6. Aplikasi teori belajar konstruktivisme 

Adapun aplikasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran:
6
 

a. Memanfaatkan Pengetahuan Awal Siswa  

Siswa akan merasa lebih mudah mengkonstruksi pengetahuan jika 

informasi baru yang diterima itu cocok dengan pengetahuan yang sudah 

dimiliki sebelumnya. Dengan demikian, guru sebaiknya memulai 

pelajaran dengan terlebih dahulu membangkitkan informasi yang telah 

dimiliki peserta didik sesuai dengan materi baru yang akan disampaikan. 

Dengan demikian, peserta didik akan lebih mudah dan siap untuk 

mengonstruk pengetahuan selama mengikut pembelajaran. 

b. Menciptakan Pembelajaran yang Bermakna Melalui Pengalaman  

Segala kegiatan yang dilakukan di dalam pembelajaran dirancang 

sedemikian rupa sehingga bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran 

akan menjadi lebih bermakna dengan cara mengalami. Dengan 

mengalami akan menjadi lebih mudah melakukan konstruksi 

pengetahuan. Oleh karena itu, senaiknya materi pembelajaran 

disampaikan dengan cara mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, 

penggunaan sumber daya dari kehidupan sehari-hari, dan juga 

penerapan konsep dalam realitas kehidupan.  

c. Menciptakan Lingkungan Sosial yang Kondusif 

                                                             
6
 Karwono dan Heni Mularsih, Belajar Dan Pembelajaran Serta Pemanfaatan Sumber 

Belajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.99-100. 
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Pembelajaran hendaknya dirancang untuk memberikan kesempatan bagi 

para siswa untuk bebas berinteraksi secara multiarah, antar siswa dan 

antara siswa dengan guru dalam berbagai konteks sosial. Dengan adanya 

kualitas dan intensitas interaksi yang tinggi diharapkan akan terjadi 

pembelajaran yang efektif. Peserta didik yang kurang mampu tidak 

merasa segan untuk bertanya kepada peserta didik yang lebih mampu 

atau kepada guru. Peserta didik yang lebih mampu akan memberikan 

bantuan kepada peserta didik yang kurang mampu sesuai kapsitasnya 

sehingga secara bertahap akan menjadi mampu. Siswa akan merasa 

akrab dengan guru dan merasa tidak segan untuk meminta bantuan. 

d. Memotivasi Kemandirian Siswa  

Konsep ini tidak mengartikan bahwa belajar itu harus sendiri tanpa 

orang lain, tetapi menjelaskan bahwa belajar itu merupakan konstruksi 

pengetahuan secara personal baik dilakukan secar personal maupun 

dengan dibantu orang lain. Artinya, siswa didorong untuk selalu aktif 

memaknai pembelajarannya kemudian membangun pengetahuan baru, 

bukan merupakan hasil transfer pengetahuan. Apapun fasilitas 

lingkungan merupakan stimulator untuk aktif belajar. 
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B. Teknik Mencatat Mind mapping 

1. Pengertian Mind mapping 

Mind mapping adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara 

harpiah akan memetakan pikiran-pikiran kita. Mind Mapping merupakan cara 

termudah untuk menempatkan informasi kedalam otak dan mengambil 

informasi ke luar dari otak.
7
  

Pemetaan pikiran (mind map) adalah teknik pemanfaatan seluruh otak 

dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk 

membentuk kesan. Otak seringkali mengingatkan informasi dalam bentuk 

gambar, simbol, suara, bentuk-bentuk dan prasarana. Peta pikiran 

menggunakan pengingat-pengingat visual dan sensorik ini dalam suatu pola 

dari ide-ide yang berkaitan seperti peta jalan yang digunakan untuk belajar, 

mengorganisasi dan merencanakan. Peta ini dapat  membangkitkan ide-ide 

orisinil dan memicu ingatan yang mudah. Ini jauh lebih mudah dari pada 

metode pencatatan tradisional karena ia mengaktifkan kedua belahan otak. 

Cara ini juga menenangkan, menyenangkan dan kreatif.
8
 

Peta pemikiran (mind map), sebagai bahasa pola dari proses kognitif, 

adalah cara dari pembelajar untuk menjadi sadar akan dan mengirimkan 

operasi mental ini ke lingkungan pembelajaran apapun, sejak masa kanak-

kanak dan dewasa. Guru menggunakan peta pemikiran untuk menyampaikan, 

                                                             
7 Tony Buzan, Buku Pintar Mind Map, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 4. 
8
 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2014), h.105 
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memfalisitasi, dan memediasi pemikiran dan pembelajaran karena setiap 

pelajar menjadi lebih terbiasa dengan peta sebagai bahasa.
9
 

Teknik mencatat yang baik harus membantu mengingat perkataan dan 

bacaan, meningkatkan pemahaman terhadap materi, membantu 

mengorganisasi materi dan memberikan wawasan baru.
10

 Mind mapping dapat 

memungkinkan terjadinya semua hal itu, karena mind mapping merupakan 

teknik mencatat kreatif yang memudahkan dalam proses mengingat banyak 

informasi. 

Dengan memanfaatkan gambar dan teks ketika mencatat atau 

mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam diri, maka telah menggunakan dua 

belahan otak secara sinergis. Apalagi jika dalam mind mapping itu kemudian 

ditambahkan warna-warna dan hal-hal yang memperkuat emosi. Dalam proses 

pembelajaran penyampaian informasi seringkali dianggap sebagai suatu 

kegiatan yang paling penting, padahal bagian ini hanya merupakan salah satu 

komponen dari strategi pembelajaran. Sebagian besar informasi diberikan 

kepada siswa melalui presentasi dan demontrasi. Pembuatan catatan 

membantu siswa dalam mempelajari informasi secara singkat dan padat untuk 

menghadapi ulangan yang akan dihapal kelak. Jika dilakukan dengan benar, 

pembuatan catatan juga membantu mengorganisasikan informasi sehingga 

                                                             
9
 David N. Hyerle dan Larry Alper, Peta Pemikiran, (Jakarta: PT. Indeks, 2012), h. 4 

 10 Bobbi De Porter, dkk, Quantum Teaching (Bandung: Kaifa, 1999), h.175 
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informasi itu dapat diproses dan dikaitkan dengan pengetahuan yang telah ada 

secara lebih efektif. 

Dalam mencatat tidak sekedar mencatat, tetapi mencatat yang dapat 

menunjang pencapaian tujuan belajar. Oleh karena itu membuat catatan tidak 

boleh sembarangan, karena dapat mendatangkan kerugian material dan 

pemikiran. Selain itu akan sia-sia catatan tersebut, karena tidak dapat 

digunakan untuk kepentingan kemajuan dan kesuksesan belajar. Catatan 

berguna untuk beberapa hal antara lain: 

a. Membuat informasi menjadi tertulis dan permanen. 

b. Mengetahui ide utama dari bahan pelajaran. 

c. Membantu mengingat informasi. 

d. Membantu dalam memahami informasi. 

e. Sewaktu-waktu dapat ditunjukan kepada orang lain. 

Kegiatan menulis mempunyai peranan penting bagi siswa dalam 

mengembangkan keterampilan berpikir dan mendalami bahan ajar. Oleh 

karena itu, sudah selayaknya kegiatan menulis menjadi aktivitas penting 

dalam setiap pembelajaran di sekolah. Menulis tidak hanya bergantung pada 

proses kognitif tetapi juga dapat memberi penguatan afektif terhadap proses 

membaca. Jadi menulis merupakan alat belajar yang perlu mendapat 

perhatian serius di sekolah. 
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2. Langkah-langkah Pembuatan dengan Mind Mapping 

Bentuk dari mind mapping sangat variatif tergantung cara berfikir 

seseorang, tetapi ada suatu syarat bahwa sebuah mind mapping dapat 

dikatakan mind mapping yang “baik”. Syarat-syaratnya yaitu, mengandung 

gambar, menggunakan berbagai macam warna, konektor/ penghubung tidak 

saling berpotongan, hanya mengandung kata topik saja bukan kalimat yang 

panjang.
11

 

Adapun langkah-langkah pembuatan mind mapping adalah sebagai 

berikut:
12

 

a. Mulailah dari bagian tengah kertas kosong yang sisi panjangnya diletakkan 

mendatar (landscape). Karena memulai dari tengah memberi kebebasan 

kepada otak untuk menyebar ke segala arah.  

b. Gunakan gambar (simbol) untuk ide utama. Karena sebuah gambar 

bermakna seribu kata dan membantu menggunakan imajinasi. Sebuah 

gambar sentral akan lebih menarik, membuat kita tetap terfokus, membatu 

konsentrasi, dan mengaktifkan otak. 

c. Gunakan berbagai warna. Karena bagi otak, warna sama menariknya 

dengan gambar. Warna membuat mind mapping lebih hidup dan 

menyenangkan. 

                                                             
11 Muhammad Iqbal Faruqi, Penggunaan Graf dalam Mind-Mapping serta Kegunaannya 

dalam Kehidupan Sehari-hari. tersedia di www.informatika.org/~rinaldi/Matdis/2008./Makalah0809-

031.pdf.diakses pada 23 Februari 2010, h. 2 
12 Tony Buzan, Buku Pintar Mind, h. 15-16 
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d. Hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat dan hubungkan cabang-

cabang tingkat dua dan tiga ke tingkat satu dan dua, dan seterusnya. Hal ini 

berkaitan dengan prinsip kerja otak, dimana otak bekerja menurut asosiasi, 

yaitu mengaitkan dua hal atau lebih sekaligus. Bila kita menghubungkan 

cabang-cabang konsep, kita akan lebih mudah mengartikan dan mengingat 

suatu konsep. 

e. Buatlah garis hubung yang melengkung, bukan garis lurus. Karena garis 

lurus akan membosankan. 

f. Gunakan satu kata kunci untuk setiap garis. Karena kata kunci tunggal 

memberi lebih banyak daya dan fleksibilitas kepada mind mapping 

g. Gunakan gambar. Karena seperti gambar sentral, setiap gambar bermakna 

seribu makna. 

Adapun contoh mind mapping dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini : 

 

 

 

 

 

Gambar 1  

Mind Mapping Jaringan Tumbuhan
13

 

                                                             
13

 http://google.com/contohgambarmindmapjaringantumbuhan.org, (diakses tanggal 01 mei 

2016) 

http://google.com/contohgambarmindmapjaringantumbuhan.org
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3. Kegunaan Mind Mapping 

Dengan menggunakan konsep mind mapping guru dapat menyampaikan 

materi pelajaran yang rumit menjadi mudah, selain itu anak didik pun mampu 

menyerap materi pelajaran karena disampaikan dengan cara yang sangat 

sederhana. Menurut Tony Buzan yang dikutip dibuku andi saleh kegunaan 

konsep mind mapping dalam proses pembelajaran dikelas adalah:
14

 

a. Mampu melatih anak didik untuk memilih berbagai informasi yang 

disampaikan. 

b. Mampu meningkatkan daya ingat dan berkonsentrasi  terhadap materi yang 

disampaikan. 

c. Mind Mapping merupakan alat mencatat yang sangat praktis dan 

sederhana. 

d. Memahami pokok permasalahan secara detail yang dibahas dalam suatu 

pokok pembelajaran. 

e. Mampu berimajinasi menggunakan kebebasan berekspresi seorang anak 

didik dalam menuangkan pemikirannya. 

f. Mampu memusatkan pikiran anak-anak terhadap materi pelajaran yang 

disampaikan.
15

 

 

 

                                                             
14

 Andri saleh, Kreatif Mengajar dengan Mind Map (Bandung: Tinta Emas, 2008), hlm, 79-

81. 
15

 Ibid, hlm.80 
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4. Kelebihan dan kekurangan Mind Mapping 

Adapun kelebihan mind mapping adalah: 

a. Cara ini cepat. 

b. Teknik dapat digunakan untuk mengorganisasikan ide-ide yang muncul 

dalam pemikiran. 

c. Proses menggambar diagram bisa memunculkan ide-ide yang lain. 

d. Diagram yang sudah terbentuk bisa menjadi panduan untuk menulis. 

Adapun kekurangan mind mapping adalah: 

a. Hanya siswa yang aktif yang terlibat. 

b. Tidak seluruh murid belajar. 

c. Jumlah detail informasi tidak dapat dimasukkan.
16

 

 Mind mapping membantu peserta didik untuk belajar, menyusun, dan 

menyimpan sebanyak mungkin informasi yang diinginkan, dan 

mengelompokkannya dengan cara yang alami, memberi akses yang mudah 

dan langsung (ingatan yang sempurna) kepada apapun yang kita inginkan. 

C. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, 

afektif, maupun psikomotorik yang dicapai atau dikuasai siswa setelah 

                                                             
16

 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2014), h.107 
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mengikuti proses belajar mengajar.
17

 Jadi dapat disimpulkan hasil belajar 

adalah keseluruhan proses yang dilakukan siswa dari awal proses 

pembelajaran sampai akhir proses pembelajaran. 

2. Indikator Hasil Belajar 

Yang menjadi petunjuk bahwa suatu proses belajar mengajar dianggap 

berhasil adalah hal- hal sebagai berikut : 

a. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi 

tinggi, baik secara individu atau secara kelompok. 

b. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran/instruksional khusus 

(TIK) telah dicapai oleh siswa, baik secara individu maupun kelompok.
18

 

3. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

Secara global, faktor- faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat 

dibedakan menjadi tiga macam, yakni : 

a. Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan/kondisi jasmani 

dan rohani siswa. Faktor yang berasal dari dalam siswa meliputi dua aspek, 

yakni aspek fisologis (yang bersifat jasminiah) dan aspek psikologis (yang 

bersifat rohaniah). 

b. Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan di 

sekitar siswa. Faktor eksternal terdiri atas dua macam, yakni : faktor 

                                                             
17

 Kunandar, Penilaian Autentik Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 

h.62 
18

 Syarifudin Bahri Djamarah dan Asman Zain, Strategi Belajar Mengajar,  (Jakarta Rineka 

Cipta , 2010), h.106 



30 
 

lingkungan sosial dan faktor sosial nonsosial. Lingkungan sosial yaitu 

orang tua dan keluarga siswa itu sendiri. Sifat- sifat orang tua, praktik 

pengelolaan keluarga, dan demografi keluarga (letak rumah) dapat 

memberi dampak baik ataupun buruk terhadap kegiatan belajar dan prestasi 

yang dicapai oleh siswa. Faktor yang termasuk lingkungan nonsosial ialah 

gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga siswa dan 

letaknya, alat – alat belajar, keadaan cuaca, dan waktu belajar yang 

digunakan siswa.  

c. Faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi 

stategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan 

mempelajari materi – materi pelajaran.
19

 

4. Tujuan dalam Ranah Kognitif  

Dalam ranah kompetensi pengetahuan atau kognitif terdapat enam jenjang 

proses berpikir yaitu : 

Tabel 2 

Pengukuran Ranah Kognitif
20

 

No Kemampuan Indikator 

1. Pengetahuan 

(knowledge)  

1. Jenjang belajar terendah  

2. Kemampuan mengingat fakta-fakta  

3. Kemampuan menghafal rumus  
4. Kemampuan mendeskripsikan 

 

                                                             
19

 Muhibbin Syah, Psikolog Belajar,  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.145.  
20

 Kunandar, Penilaian Autentik Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 

h.172 

 



31 
 

2. Pemahaman 

(comprehension) 

1. Mampu menerjemahkan (pemahaman 

terjemahan) 

2. Mampu menafsirkan, mendeskripsikan secara 

verbal  

3. Mampu membuat estimasi 

3. Penerapan 

(application) 

1. Kemampuan menerapkan materi pelajaran 

dalam situasi baru  

2. Kemampuan menetapkan prinsip atau 

generalisasi pada situasi baru 

3. Dapat menyusun problema-problema 

sehingga dapat menetapkan generalisasi  

4. Dapat mengenali hal-hal yang menyimpang 

dari prinsip dan generalisasi 

5. Dapat mengenali fenomena baru dari prinsip 

dan generalisasi 

6. Dapat meramalkan sesuatu yang akan terjadi 

berdasarkan prinsip dan generalisasi  

7. Dapat menjeaskan alasan penggunaan prinsip 

dan generalisasi 

4. Analisis 

(analysis) 

1. Dapat memisah-misahkan suatu integritas 

menjadi unsur-unsur, menghubungkan antar 

unsur, dan mengorganisasikan prinsip-prinsip 

2. Dapat mengklasifikasikan prinsip-prinsip 

3. Dapat meramalkan sifat-sifat khusus tertentu 

4. Dapat meramalkan kualitas atau kondisi 

5. Dapat mengetengahkan pola tata hubungan 

atau sebab akibat 

6. Mengenal pola dan prinsip-prinsip orgnisasi 

materi yangg dihadapi 

7. Meralkan dasar sudut pandang atau kerangka 

acuan dari materi  

5. Sintesis 

(synthesis) 

1. Menyatukan unsur-unsur atau bagian-bagian 

menjadi satu keseluruhan  

2. Dapat menemukan hubungan yang unik  

3. Dapat merencanakan langkah yang kongkrit  

4. Dapat mengabstraksikan suatu gejala, 

hipotesis, hasil penelitian dan sebagainya  

6. Evaluasi 

(evaluation) 

1. Dapat menggunakan kriteria internal dan 

eksternal  

2. Evaluasi tentang ketetapan suatu karya atau 

dokumen (kriteria internal) 

3. Evaluasi tentang keajegan dalam memberikan 
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argumentasi (kriteria internal) 

4. Menentukan nilai atau sudut pandang yang 

dipakai dalam mengambil keputusan (kriteria 

internal) 

5. Membandngkan karya-karya yang relevan 

(eksternal) 

6. Mengevaluasi suatu karya dengan kriteria 

eksternal 

7. Membandingkan sejumlah karya dengan 

kriteria eksternal 

 

D. Hakikat Pembelajaran Biologi  

1. Pengertian Pembelajaran 

Belajar dan pembelajaran merupakan dua istilah yang selalu berkaitan. 

Agar proses pembelajaran dapat berlangsung, maka mesti ada peserta didik 

yang belajar dan pendidikan yang berperan sebagai perancang, pelaksanaan, 

fasilitator, pembimbing, dan penilaian proses dan hasil pembelajaran, belajar 

ditunjukan oleh adanya perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman.
21

 

2. Hakikat Pembelajaran IPA Biologi  

Pada dasarnya manusia ingin tahu lebih banyak tentang IPA atau Sains, 

antara lain sifat sains model sains. Pada saat setiap orang mengakui 

pentingnya sains dipelajari dan dipahami, tidak semua masyarakat 

mendukung. Pada umumnya peserta didik merasa bahwa sains sulit, dan untuk 

memepelajari sains harus mempunyai kemampuan memadai. 
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 Wahab jufri, Belajar dan Pembelajaran SAINS, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013) h.37. 
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Hakekat pembelajaran IPA ada yang sebagai produk dan sebagai proses, 

maka dalam penilaian belajar Biologi pun terdapat penilaian produk atau hasil 

belajar dan penilaian proses belajar. Penilaian atau pengukuran hasil belajar 

sering dikaitkan dengan penilain formatif dan penilaian sumatif, sementara 

penilaian yang melibatkan proses belajar dikenal sebagai assesmen. Walaupun 

antara keduanya dapat diputarkan, sebenarnya ada pebedaan yang mendasar 

antara pengukuran dengan assesmen. Pengukuran biasanya lebih menekankan 

hasil, jadi ditinjau ke belakang atau yang sudah dilakukan, sedangkan 

assesmen melibatkan pengukuran dan sekaligus melihat potensi kedepan 

perseorangan pesrta didik.
22

  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya IPA terdiri 

atas kumpulan pengetahuan komponen yaitu sebagai produk dan sebagai 

proses pemebelajaran yang dilakukan seorang pendidik untuk mendidik 

peserta didiknya. Sebagai produk hasil kegiatan fakta, data, konsep, prinsip 

dan teori-teori, sedangakan sebagai proses pembelajaran strategi atau cara 

yang dilakukan adanya temuan-temuan tentang kejadian-kejadian atau 

peristiwa-peristiwa alam. Jadi dalam prosesnya kita bisa berpikir dalam 

memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan. 
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Nuryani y. Rustaman, et.al.  Strategi Belajar Mengajar Biologi (jakarta: Universitas 

Pendidikan Indonesia, 2003) h. 178. 
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3. Karakteristik Biologi Sebagai Ilmu  

Biologi berasal dari dua kata yaitu „”Bios” yang artinya hidup dan 

“Logos” yaitu ilmu. Jadi biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang 

makhluk hidup dan merupakan salah satu dari bagian ilmu sains yang 

memiliki karakteristik.
23

 Perkembangan biologi saat ini makin pesat. Berbagai 

ilmu pengetahuan telah berkembang dan melalui biologi, manusia mengenali 

dan memahami dirinya sendiri maupun makhluk hidup lainnya. Manusia 

merupakan makhluk hidup yang sempurna dengan adanya akal dan pikiran, 

manusia senantiasa memiliki rasa ingin tahu sehingga terciptalah berbagai 

macam ilmu pengetahuan dimana salah satunya yakni biologi yang 

mempelajari makhluk hidup dan interaksi dengan lingkungan.  

4. Tujuan Pembelajaran Biologi  

Fungsi dan tujuan mata pelajaran biologi menanamkan kesadaran terhadap 

keindahan dan keteraturan alam, sehingga peserta didik dapat meningkatkan 

penguasaan teknologi dan sains.  

Tujuan dalam mempelajari biologi yaitu:  

a. Membentuk sikap positif terhadap biologi dengan menyadari keteraturan 

dan keindahan alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha 

Esa.  

b. Memupuk sikap ilmiah yang jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis, dan 

dapat bekerjasama dengan orang lain.  
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 Campbell, Biologi Edisi Kelima Jilid Satu (Jakarta : Erlangga 2002) h. 1. 
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c. Mengembangkan pengalaman untuk dapat mengajukan dan menguji 

hipotesis melalui percobaan serta mengkomunikasikan hasil percobaan 

secara lisan dan tertulis.  

d. Mengembangkan kemampuan berfikir analitis, induktf, dan deduktif, 

dengan menggunakan konsep dan prinsip biologi.  

e. Mengembangkan penguasaan konsep dan prinsip biologi dan saling 

keterkaitannya dengan IPA lainnya serta mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap percaya diri.  

f. Menerapkan konsep dan prinsip biologi untuk menghasilkan karya 

teknologi yang sederhana yang berkaitan dengan kebutuhan manusia.  

g. Meningkatkan kesadaran dan berperan serta dalam menjaga kelestarian 

lingkungan. 

E. Kajian Penelitian Relevan    

Sudah banyak dilakukan penelitian mengenai miskonsepsi antara lain sebagai 

berikut:  

Lisnawati pada penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pendekatan 

Konstruktivime Dengan Teknik Mind Mapping Terhadap Hasil Belajar Biologi 

Siswa Pada Konsep Virus”. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa hasil 

belajar biologi siswa pada kelas eksperimen (81,27) lebih tinggi dari hasil biologi 

siswa pada kelas kontrol (62,65). Hal ini di buktikan diperolehnya thitung > ttabel 

yaitu 7,49 > 2,00. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 
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mengunakan pendekatan konstruktivisme dengan teknik mind mapping 

berpengaruh terhadap hasil belajar biologi siswa.
24

 

Devi Kusumawati pada penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Mind Map Dengan Ice Breaking Terhadap Hasil Belajar Peserta 

Didik Mata Pelajaran IPA Meteri Pencemaran Lingkungan”. Dari hasil penelitian 

ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan model mind map dengan ice 

breaking dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik pada pembeljaran IPA 

materi pencemran lingkungan di Mts Muhammadiyah Sukarame Bandar 

Lampung. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan nilai thitung > ttabel yaitu 3,49 

> 2,00 dengan taraf signifikan 0,05. Selain itu dilihat dari perhitungan selisih 

pretest dan posttest kelas eksperimen yang menerapkan model pembelajaran 

mind mapp dengan ice breaking (29,16) menunjukkan nilai lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelas kontrol (19,83).
25

 

F. Kerangka Berpikir 

Dalam proses pembelajaran, guru, dituntut untuk dapat memilih pendekatan 

pembelajaran yang dapat memicu semangat setiap siswa  untuk secara aktif ikut 

terlibat dalam pengalaman belajarnya. Salah satu alternatif  pendekatan 

                                                             
24

 Lisnawati, “Pengaruh pendekatan konstruktivisme dengan teknik mind mapping terhadap 

hasil belajar biologi siswa pada konsep virus”. (Skripsi Program Sarjana Pendidikan Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), h.59-60 
25 Devi Kusumawati, “Pengaruh model pembelajaran mind map dengan ice breaking terhadap 

hasil belajar peserta didik mata pelajaran IPA Materi Pencemaran Lingkungan”. (Skripsi Program 

Sarjana Pendidikan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.74 
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pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif ikut terlibat dalam pembelajaran 

adalah pendekatan Konstruktivisme dengan teknik Mind mapping.  

Pembelajaran yang menggunakan pendekatan konstruktivisme dengan teknik 

mind mapping menuntut siswa agar aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. 

Pendekatan konstruktivisme memfokuskan secara eksklusif pada proses dimana 

siswa secara individual aktif mengkonstruksi realitas biologi mereka sendiri. 

Sedangkan teknik mind mapping dapat menuntut siswa agar kreatif dalam 

membuat catatan materi pelajaran, sehingga catatan tersebut dapat membantu 

siswa dalam memahami materi biologi. Selain itu, pendekatan konstruktivisme 

dengan teknik mind mapping diharapkan mampu menjadikan siswa sebagai 

subjek belajar dan guru berperan sebagai fasilitator, organisator dan motivator 

bagi siswa. Dengan demikian diduga bahwa pendekatan konstruktivisme dengan 

teknik mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar kognitif siswa.  

Hubungan antara variabel tersebut digambarkan dalam diagram di bawah ini: 

 

 

Gambar 2 Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat  

Keterangan: 

X : Pendekatan konstruktivisme dengan teknik mind mapping  

Y : Hasil belajar kognitif  

 

 

 

 

 

X 

 

Y 

 



38 
 

Berikut kerangka penelitian ini yang sajikan dalam bentuk gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

Bagan Kerangka Berpikir 

 

G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data- data yang terkumpul.
26

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

                                                             
26 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik,(Jakarta: Rineka Cipta, 2013) 

h.110. 

Pembelajaran Biologi pada materi jaringan tumbuhan 

 

Siswa mengalami kesulitan memahami suatu konsep 

 

Hasil belajar rendah 

 

Penerapan pendekatan 

konstruktivisme dengan teknik 

mind mapping 

 

Siswa membuat catatan 

dengan memetakan ide 

pikiran materi secara 

kreatif 

 

Hasil belajar 

kognitif meningkat 



39 
 

1. Hipotesis Penelitian : 

1) Terdapat pengaruh pendekatan kosntruktivisme dengan teknik Mind 

mapping terhadap hasil belajar kognitif siswa kelas XI SMAN 7 Bandar 

Lampung pada materi jaringan tumbuhan. 

2. Hipotesis Statistik : 

H0: μ 0 ≠ μ1 = (tidak terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat) 

H1 : μ0 = μ1 = (terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode dan Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode quasi eksperimen yaitu metode 

penelitian untuk menguji hipotesis bentuk sebab akibat melalui adanya perlakuan 

dan menguji perubahan yang diakibatkan oleh perlakuan tersebut. Desain 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah The matching only posttest 

control group design.
1
  

Tabel 3 

The matching only posttest control group design 

Kelas  Perlakuan  Tes Akhir 

Kelas Eksperimen X Q1 

Kelas Kontrol C Q1 

 

Keterangan: 

X =  Perlakuan dengan pendekatan konstruktivisme dengan teknik mind mapping 

C=   Perlakuan dengan menggunakan pendekatan ekspository 

Q1= Tes akhir (posttest) soal hasil belajar kognitif 

B. Variabel Penelitian  

Penelitian ini mencakup dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel bebas(Independent variabel) merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahanya / timbulnya variabel terikat. Sedangkan variabel 

                                                             
1
Frangkel, R. Dan Wallen, E., N, How To Design and Evaluate reseach in Education. Edition 

6, (New Yor k:The Mc Graw Hill Companies, 2007), h. 271 
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terikat (Dependent variabel) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas.
2
  

Dalam penelitian ini menggunakan variabel antara lain: 

1. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah pengaruh pendekatan 

konstruktivisme dengan teknik mind mapping. 

2. Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah hasil belajar kognitif. 

Hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

X : Pengaruh pendekatan kostruktivisme dengan teknik mind mapping 

Y : Hasil belajar kognitif 

 

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

1. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMAN 7 Bandar Lampung. 

Tahun Pelajaran 2016/2017 sebanyak 5 kelas yang terdiri dari XI IPA 1, XI IPA 2, 

XI IPA 3, XI IPA 4, dan XI IPA 5. Populasi penelitian dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

 

                                                             
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. 

(Bandung:Alfabeta, 2013) h. 61 

X Y 
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Tabel 4 

 Data siswa kelas XI IPA SMAN 7 Bandar Lampung 

No Kelas Jumlah 

1. XI IPA 1 29  

2. XI IPA 2 30  

3. XI IPA 3 30  

4. XI IPA 4 28  

5. XI IPA 5 29  

Jumlah Populasi  146 

Sumber : Absen peserta didik kelas XI SMAN 7 Bandar Lampung 

Tahun Ajaran 2016/2017 

 

2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.
3
 Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik 

pengambilan secara acak (cluster random sampling) dari populasi kelas yang 

ada diambil acak. Dari kelas XI SMAN 7 Bandar Lampung akan diambil dua 

kelas sebagai sampel yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berdasarkan 

nomor undian yang dilakukan oleh peneliti, maka diperoleh kelas XI IPA 3 

sebagai kelas eksperimen dan kelas XI IPA 2 sebagai kelas kontrol.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Data Utama  

a. Tes  

Tes sebagai instrumen pengumpulan data adalah serangkaian 

pertanyaan atau latihan yang diguanakan untuk mengukur keterampilan 

                                                             
3 Ibid, h. 118 
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pengetahuan, intelegensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok. Secara umum tes diartikan sebagai alat yang 

dipergunakan untuk mengukur pengetahuan atau penguasaan objek ukur 

terhadap seperangkat konten atau materi tertentu.
4
 Peneliti menggunakan 

pretest dan posttest sebagai alat pengumpul data dari responden/peserta 

didik. Tes diberikan pada tahap awal dan tahap akhir. Tes awal digunakan 

untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam pelajaran Biologi dan 

tes akhir digunakan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh 

siswa. 

2. Data Penunjang 

a. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relavan, peraturan-peraturan, 

laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relavan 

penelitian.
5
 Adapun yang diambil dalam penelitian ini adalah profil 

sekolah, data-data siswa (absen siswa) kelas XI IPA 1, XI IPA 3 di 

SMAN 7 Bandar Lampung. 

 

 

 

                                                             
4
Ibid, h. 41 

5
Ibid, h. 41. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes objektif. 

Penelitian ini dilakukan dengan pemberian instrumen soal posttest berupa 20 soal 

pilihan ganda. Tujuannya untuk mengukur hasil belajar kognitif siswa. 

F. Analisis Uji Coba Instrumen 

1. Validitas Instrumen 

Data validasi setiap respon dianalisis dengan mengkorelasikan skor butir 

soal dihitung dengan rumus korelasi product moment. Uji validasi digunakan 

untuk menentukan item soal menggunakan rumus korelasi product moment.
6
 

rxy = 
𝑛   𝑥𝑦− ( 𝑥)( 𝑦)

 [𝑁 𝑥2−( 𝑥)²][𝑁 𝑦2−( 𝑦)²]
 

Keterangan :  

rxy : Koefisien Korelasi Item Soal 

N : Banyaknya Peserta Tes 

X : Jumlah Skor Item 

Y : Jumlah Skor Total  

 

Diketahui jika taraf signifikan 5%, apabila dari hasil perhitungan didapat  

rhitung ≥ rtabel maka dikatakan butir soal nomor itu telah signifikan atau valid.  

Apabila rhitung ≤ rtabel, maka dikatakan butir soal tersebut tidak signifikan atau 

tidak valid. Intepretasi terhadap nilai koefisien korelasi rxy digunakan kriteria 

sebagai berikut : 

 

                                                             
6
 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2005), h. 

57. 
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Tabel 5 

Kriteria Validasi  

Interval rxr Kriteria 

0,81<rxy≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,61<rxy≤0,80 Tinggi 

0,14 <rxy≤0,60 Cukup 

0,21<rxy≤0,40 Rendah 

rxy≤0,20 Sangat rendah 

 

2. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas alat penilaian adalah ketetapan alat tersebut dalam menilai apa 

yang dinilainya. Uji reliabilitas bisa dicari dengan rumus yang ditemukan oleh 

Kuder dan Richardson atau dikenal dengan rumus K-R20, yaitu:
7
 

Rumus Reliabilitas Soal: 

 

 

R11 =  (
n

n−1
) (

S²−  pq

S²
) 

 
Keterangan : 

r11 : Reliabilitas test secara keseluruhan. 

n : Jumlah item. 

∑Pq : Jumlah hasil perkalian anatar p dan q 

S
2
 : Standar deviasi atau simpangan baku. 

p : Proporsi responden yang menjawab benar. 

q : Proporsi responden yang menjawab salah. 

 

Tabel 6 

Kriteria Reliabilitas 

Reabilitas Kriteria 

0,00-0,20 Kecil 

0,21-0,40 Rendah 

0,41-0,70 Sedang 

0,71-0,90 Tinggi 

0,91-1,00 Sangat Tinggi 

                                                             
7
Ibid, h. 115. 
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Selanjutnya dalam pemberian interpretasi terhadap koefisien reabilitas tes 

(𝑟11) pada umumnya digunakan patokan sebagai berikut:
8
 

a. Apabila 𝑟11  sama dengan atau lebih besar dari 0,70 berarti tes yang sedang 

diuji reliabilitasnya dinyatakan telah memiliki reliabilitas yang tinggi 

(reliable). 

b.  Apabila 𝑟11  lebih kecil dari 0,70 berarti tes yang sedang diuji 

reliabilitasnya dinyatakan belum memiliki reliabilitas yang tinggi 

(unreliable). 

3. Uji Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran merupakan salah satu analisis kuntititatif konvensional 

paling sederhana dan mudah. Semakin besar indeks menunjukan semakin 

mudah butir soal, karena dapat dijawab dengan benar oleh sebagaian siswa 

atau seluruh peserta. Sebaliknya, jika sebagaian kecil atau tidak ada sama 

sekali siswa yang menjawab menunjukan butir. Untuk menguji tingkat 

kesukaran digunakan rumus sebagai berikut:
9
 

P = 
𝑩

𝑱𝑺
 

Keterangan  : 

P : Indeks Kesukaran 

B : Jumlah peserta didik yang menjawab soal tes dengan benar 

Js : Jumlah dari seluruh peserta tes 

 

                                                             
8
 Sugiyono, Statistik untuk Pendidikan (Bandung : Alfabeta, 2013), h.365 

9
Suharsimi arikunto, op.cit, h. 100. 
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 Besar tingkat kesukaran soal berkisar antara 0,00 sampai 1,00 yang dapat 

diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagi berikut : 

Tabel 7 

Kriteria Tingkat Kesukaran  

Besarnya P Kategori tingkat Soal 

0,00 – 0,30 Sukar  

0,31 – 0,70 Sedang  

0,71 – 1,00 Mudah 

 

4. Uji daya Pembeda 

Pengujian ini dimaksudkan untuk memperoleh data tentang kemampuan soal 

dalam membedakan peserta didik yang pandai dengan menggunakan rumus seperti 

dibawah ini:
10

 

𝑫 =
𝐁𝐀

𝐉𝐀
−
𝐁𝐁

𝐉𝐁
= 𝐏𝐀 − 𝐏 

Keterangan  

D : Indeks daya pembeda 

BA : Jumlah peserta tes yang menjawab benar pada kelompok atas 

BB : Jumlah peserta tes yang menjawab benar pada kelompok bawah 

JA : Jumlah peserta tes kelompok atas 

JB : Jumlah peserta tes kelompok bawah 

PA : Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 

PB : Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan 

benar.
11

 

 

Klasifikasi daya pembeda soal adalah sebagi berikut: 

 

 

                                                             
10

Nana Sujana, Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009 h. 137. 
11

Ibid. H. 229. 
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Tabel 8 

Kriteria Daya Pembeda 

Daya Pembeda (DP) Keterangan  

0,00 Sangat Jelek 

0,00 – 0,20 Jelek  

0,21 – 0,40 Cukup 

0,41 – 0,70 Baik 

0,70 – 1,00 Sangat Baik 

 

G. Uji Analisis Data 

Data yang diperoleh dari proses dan hasil pembelajaran dianalisis secara 

deskriptif, yaitu hasilnya diperoleh dari hasilnya diperoleh dari hal sebenarnya 

dari penelitian dalam bentuk presentase, dengan teknik analisis sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah sampel yang diteleti 

berdistribusi normal atau tidak. Uji kenormalan yang dilakukan adalah uji 

liliefor.
12

 Dengan langkah sebagai berikut: 

a. Hipotesis 

H0 : Data sampel berasal dari populasi berdistrubusi normal 

H1 : Data sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. 

b. Taraf Signifikasi (𝛼) = 0,05 

1) Urutan data sampel dari kecil ke besar. 

2) Menentukan nilai Zi dari tiap-tiap data dengan rumus Z
𝑥𝑖−𝑥

𝑠
 

 

                                                             
12

Sudjana, Metode Statistik, (Bandung: Tarsito, 2005) h. 466 
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Keterangan 

S   : Simpanan baku dan tunggal 

Xi : Data tunggal 

X  : Rata-rata data tunggal 

3) Tentukan besar peluang untuk masing-masing nilai Z berdasarkan tabel Z 

sebut dengan 𝑓(𝑍) 

4) Hitung frekuensi komulatif dari masing-masing nilai Z sebut S (Z) 

5) Tentukan nilai L0 dengan rumus f(Z) – S(Z) kemudian tentukan nilai 

mutlaknya. Ambil yang paling besar dan bandingkan dengan Lt dari tabel 

liliefors. 

6) Adapun kreteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 

Tolak H0 jika  L0 > Lt 

Terima H0 jika L0 ≤ Lt 

2. Uji Homogenitas 

Setelah uji normalitas, dilakukan juga diuji homogenitas. Uji ini untuk 

mengetahui kesamaan antara dua keadaan atau populasi. Uji homogenits yang 

digunakan adalah uji homogenitas dua varians atau uji Fisher.
13

 Yaitu: 

F=
𝑠1 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛  𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑠2  𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛  𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙  
 

 

 

                                                             
13

Ibid. h. 249 
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Keterangan: 

F                : Homogenitas 

S1
2
              : Nilai standar deviasi pretest yang nilainya paling besar 

S2
2  

 : Nilai standar deviasi posttest yang nilainya paling besar 

 

Adapun kriteria uji homogenitas yaitu : 

- Jika Fhitung < Ftabel atau probabilitasnya > 0,05 maka H0 diterima. 

- Jika Fhitung > Ftabel atau probabilitasnya < 0,05 maka H0 ditolak. 

3. Uji Hipotesis (Uji-t) 

Setelah dilakukan pengujian populasi data dengan menggunakan uji 

normalitas dan uji homogenitas, maka selanjutnya melakukan uji hipotesis 

dengan menggunakan uji-t. Uji-t adalah salah satu test statistik yang 

digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang 

menyatakan bahwa diantara dua buah mean sampel yang diambil secara 

random dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan.
14

 

Adapun langkah-langkah uji-t  sebagai berikut : 

1) Merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya : 

H0 : μ1 ≤ μ2 (Rata-rata hasil belajar kognitif siswa mendapat pembelajaran 

melalui pendekatan kostruktivisme dengan teknik mind mapping kurang 

dari atau sama dengan rata-rata kemampuan hasil belajar kognitif siswa 

yang tidak mendapatkan pembelajaran tersebut). 

H1 : μ1 > μ2 (Rata-rata hasil belajar kognitif biologi siswa yang mendapat 

pembelajaran melalui pendekatan kostruktivisme dengan teknik mind 

                                                             
14 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarata : Rajawali Press, 2011) h. 278. 
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mapping lebih baik dari rata-rata hasil belajar kognitif biologi siswa yang 

tidak mendapatkan pembelajaran tersebut). 

2) Menentukan nilai thitung yang dihitung dengan rumus : 

21

21

11

nn
S

xx
t

gabungan

hitung




  

Dengan : 

   
2

21

2
2

1
2

2
1

1
1






nn

SnSn

gabungan
S

 

Keterangan : 

1x = rata-rata nilai kelas eksperimen 

2x = rata-rata nilai kelas kontrol 

S = simpangan baku gabungan 

1n = banyaknya peserta didik kelas eksperimen 

2n = banyaknya peserta didik kelas kontrol 
2

1S = variansi kelas eksperimen 
2

2S = variansi kelas kontrol 

 

3) Menentukan nilai )2( 21  nndktttabel   

4) Kriteria pengujian hipotesis : jika thitung ≥ ttabel maka H0 ditolak dan jika 

thitung < ttabel maka H0 diterima dengan taraf signifikan 5%.
15

 

 

                                                             
15

 Ibid. h.316.  



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SMAN 7 Bandar Lampung 

tahun pelajaran 2015/2016 dengan penerapan pendekatan kosntruktivisme 

dengan teknik Mind mapping untuk melihat pengaruh hasil belajar kognitif siswa 

kelas XI SMAN 7 Bandar Lampung pada materi jaringan tumbuhan. Data hasil 

penelitian meliputi: 

1. Data hasil Posttest Hasil Belajar Kognitif 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes objektif yang berbentuk soal 

pilihan ganda sebanyak 20 butir, nilai posttest kelas eksperimen yang 

berjumlah 30 siswa dengan nilai tertinggi 92, nilai terendah 65, dan nilai rata-

rata 78,2. Sedangkan data yang diperoleh berdasarkan nilai posttest  kelas 

kontrol yang berjumlah 30 siswa dengan nilai tertinggi 87, nilai terendah 50, 

dan nilai rata-rata 71,2. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 9 

Data Posttest Soal Hasil Belajar Kognitif 

No Nilai Eksperimen Kontrol 

1. Nilai Tertinggi 92 87 

2. Nilai Terendah 65 50 

3. Rata-Rata 78,2 71,2 

Sumber: Hasil Perhitungan Data Nilai Posttest Hasil Belajar Kognitif Siswa Kelas 

XI SMAN 7 Bandar Lampung 
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B. Analisis Data Hasil Penelitian  

1. Data Uji Instrumen  

Sebelum data soal instrumen sampai ke kelas eksperimen dan kelas kontrol 

terlebih dahulu peneliti menguji validasi, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan 

daya pembeda soal tersebut di kelas XI IPA.  Jumlah siswa di kelas XI IPA 

yang mengikuti pengujian instrumen ada 30 siswa, peneliti menyebar 

instrumen dengan banyaknya soal 40 butir soal pilihan ganda. Bobot 

kebenaran jawaban 1 dan bobot kesalahan jawaban 0. Soal dibuat 

berdasarkan Taksonomi Bloom Revisi.   

a. Uji Validasi Soal 

Validasi soal diuji menggunakan rumus korelasi product moment. 

Jumlah soal yang diujikan berjumlah 40 soal pilihan ganda. Data hasil uji 

validasi soal dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 10 

Hasil Uji Validitas Tes 

Keterangan No Butir Soal  Jumlah 

Valid 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,17,18,21,22,23,

26,27,28,29,30,35,37,38 
22 

Tidak valid 

7,10,11, 

13,14,15,16,19,20,2,25,31,32,33,34,

36,39,40 

18 

Sumber: Hasil Perhitungan Data Nilai Posttest Hasil Belajar Kognitif Siswa 

Kelas XI SMAN 7 Bandar Lampung 

 

Hasil analisis tersebut yang dinyatakan valid berjumlah 22 soal dan 18 

soal dinyatakan tidak valid. 
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b. Uji Reliabilitas Soal  

Nilai reliabilitas dari analisis menggunakan program excel dengan 

menggunakan rumus KR-20 didapat hasil nilai rhitung sebesar 0,81 dan 

setelah dibandingkan dengan tabel intrepretasi r dapat dikatakan bahwa 

butir-butir soal dalam instrumen tersebut reliabel. 

Tabel 11 

Hasil Uji Reliabilitas Tes 

No Soal Tes Nilai Reliabilitas Kriteria 

1. Jaringan Tumbuhan 0, 814 Tinggi 

Sumber: Hasil Perhitungan Data Nilai Posttest Hasil Belajar Kognitif Siswa Kelas 

XI SMAN 7 Bandar Lampung 

 

c. Uji Tingkat Kesukaran Soal 

Hasil analisis uji instrumen soal materi jaringan tumbuhan memiliki 

skor tingkat kesukaran yang diiterpretasikan pada tabel di bawah ini : 

Tabel 12 

Hasil Uji Tingkat Kesukaran Tes 

No  Kriteria Nomor Soal 

1. Sukar - 

2. 
Sedang 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1,15,16,17,18,19,20,21,22

,24,25,26,28,29,30,31,32,33,3,35,36,38,38,40 

3. Mudah 1,23,27,37 

Sumber: Hasil Perhitungan Data Nilai Posttest Hasil Belajar Kognitif Siswa Kelas 

XI SMAN 7 Bandar Lampung 
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Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa dari 40 soal yang 

diujicobakan tergolong dalam kategori mudah ada 4 butir soal sedangkan 

kategori sedang ada 36 butir soal. 

d. Uji daya Pembeda  

Hasil analisis uji instrumen soal materi jaringan tumbuhan memiliki 

skor tingkat kesukaran yang diiterpretasikan pada tabel di bawah ini : 

Tabel 13 

Hasil Uji Daya Pembeda Tes 

No  Kriteria  Nomor Soal 

1. Baik 

sekali 

1,4,5,7,9,12,17,18,20,21,22,26,30,35,37 

2. Baik  - 

3. Cukup 2,3,6,10,11,13,14,15,19,23,24,25,27,28,29,32,33,3,36,38,39,40 

4. Jelek  8,16,31 

Sumber: Hasil Perhitungan Data Nilai Posttest Hasil Belajar Kognitif Siswa Kelas 

XI SMAN 7 Bandar Lampung 

 

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa dari 40 soal yang 

diujicobakan tergolong dalam kategori baik sekali ada 15 butir soal, kategori 

cukup ada 22 butir soal, sedangkan kategori jelek ada 3 butir soal. 

2. Uji Prasyarat Hipotesis 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas data penelitian menggunakan uji Lillifors. Hasil uji 

normalitas terhadap data nilai posttest hasil belajar kognitif siswa  

diketahui bahwa nilai rata-rata posttest hasil belajar kognitif siswa pada 

materi jaringan tumbuhan baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol 
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berdistribusi normal. Hasil tersebut dapat kita lihat pada tabel dibawah 

ini.  

Tabel 14 

 Uji Normalitas Hasil Belajar Kognitif 

Karakteristik Eksperimen Kontrol Kesimpulan 

L.hitung 0,088 0,079 Berdistribusi 

normal 

(L.hitung< L.tabel) 

L.Tabel 0,162 0,162 

Taraf Signifikan (α) 5% (0,05) 

Sumber: Hasil Perhitungan Data Nilai Posttest Hasil Belajar Kognitif Siswa Kelas 

XI SMAN 7 Bandar Lampung 

 

Tabel 4.5 menunjukkan nilai Uji normalitas menggunakan uji Liliefors, 

jika diperoleh L.hitung< L.Tabel maka sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai posttest hasil 

belajar kognitif siswa baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol pada 

uji normalitas menunjukkan bahwa sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal, ini terlihat pada hasil perhitungan dikelas 

eksperimen yang diperoleh 0,088 < 0,162. Pada kelas kontrol didapat 

0,079 < 0,162. 

b. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas yang digunakan adalah uji Fisher untuk mengetahui 

kedua varians memiliki memiliki karakteristik yang sama atau tidak. 

Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 15 

 Uji Homogenitas Hasil Belajar Kognitif 

Karakteristik Eksperimen Kontrol Kesimpulan 

F.hitung 1,207 Homogen (F.hitung< 

F.tabel) 

F.Tabel 1,907 

Taraf Signifikan (α) 5% (0,05) 

Sumber: Hasil Perhitungan Data Nilai Posttest Hasil Belajar Kognitif Siswa Kelas 

XI SMAN 7 Bandar Lampung 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas baik data kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol pada taraf signifikan 0,05 menunjukan data FHitung 

(1,207) ≤ FTabel (1,907) artinya Ho diterima (Sampel memiliki varian yang 

homogen). 

c. Uji Hipotesis Penelitian  

Data yang berdistribusi normal dan Homogen kemudian di uji 

Hipotesis menggunakan program Microsoft exel 2007 dengan rumus 

Independent t-test ( Polled Varians). Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini. 

Tabel 16 

Uji Hipotesis Hasil Belajar Kognitif Siswa 

Karakteristik 

H1 

diterima 

T table 5% (0,05) T hitung Interpretasi 

2,001 4,032 
tHitung (4,032) > 

tTabel(2, 001) 

Sumber: Hasil Perhitungan Data Nilai Posttest Hasil Belajar Kognitif Siswa Kelas 

XI SMAN 7 Bandar Lampung 
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Hasil perhitungan tabel dengan program Microsoft Exel 2007 

Independent t-test (Polled Varians) didapatkan bahwa  thitung (4,032) > 

ttabel (2,001) maka dalam hitungan ini H1 diterima, artinya ada pengaruh 

pendekatan kosntruktivisme dengan teknik Mind mapping terhadap hasil 

belajar kognitif siswa kelas XI SMAN 7 Bandar Lampung pada materi 

jaringan tumbuhan.. 

C. Pembahasan  

Pada penelitian ini pembelajaran Biologi di SMAN 7 Bandar Lampung 

dilaksanakan dua kali pertemuan dengan alokasi waktu 4 X 45 menit. Penelitian 

ini menggunakan dua variabel yang menjadi objek penelitian, yaitu variabel 

bebas/X (Pendekatan Konstruktivisme dengan Teknik Mind Mapping) dan 

variabel terikat/Y (Hasil Belajar Kognitif). Penelitian menggunakan dua kelas 

sebagai sampel yaitu kelas XI IPA 2 berjumlah 30 siswa sebagai kelas kontrol 

dan kelas XII IPA 3 berjumlah 30 siswa sebagai kelas eksperimen. Pada kelas 

kontrol pembelajaran menggunakan pendekatan Ekspository dengan media 

pembelajaran power point, sedangkan pada kelas eksperimen pembelajaran 

menggunakan Pendekatan Konstruktivisme dengan Teknik Mind Mapping. 
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1. Pembelajaran pada kelas Eksperimen menggunakan Pendekatan 

Konstruktivisme dengan Teknik Mind Mapping. 

Pembelajaran Biologi materi jaringan tumbuhan di kelas eksperimen XI 

IPA 3 dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu pertemuan pertama hari Selasa, 20 

September 2016 pukul 12.30 – 14.00 wib dengan alokasi waktu 2x45 menit. 

Pertemuan kedua hari Kamis, 22 September 2016 pukul 12.30-14.00 dengan 

alokasi waktu 2x45 menit.  

Penerapan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

konstruktivisme memiliki langkah-langkah pembelajaran  yaitu Orientasi, 

Elicitasi, Restrukturasi ide, Penggunaan ide dalam banyak hal, dan Review.
1
  

Proses pembelajaran dilaksanakan melalui tiga tahapan kegiatan  yaitu tahap 

pertama adalah kegiatan awal. Pada pertemuan pertama peneliti memberikan 

apersepsi dengan menanyakan “kalian tahu apa itu jaringan?” dan pada 

pertemuan kedua peneliti memberikan apersepsi dengan menanyakan 

“adakah yang tahu mengapa jaringan dewasa sudah tidak dapat membelah 

lagi?” tujuan dari apersepsi ini untuk menggali pengetahuan siswa sehingga 

dapat terkumpul konsep-konsep pada materi jaringan tumbuhan. Kemudian 

peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Tahap kedua adalah kegiatan inti. Kegiatan inti pada pertemuan pertama 

terdapat lima langkah dalam pembelajaran menggunakan pendekatan 

                                                             
1 Paul Suparno, Filsafat Konstruktivisme Dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Kanius, 1997) h. 

69-70. 
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konstruktivisme. Langkah pertama, peneliti memberikan pertanyaan :” Ada 

berapakah jaringan tumbuhan?” serta :”Dapatkah anda menjelaskan ciri 

jaringan meristem pada tumbuhan?” (Orientasi). Langkah kedua, masing- 

masing siswa berdiskusi untuk menemukan jawaban dari pertanyaan serta 

mendengarkan penjelasan peneliti mengenai cara membuat mind mapp 

(Elicitasi). Langkah ketiga, hasil diskusi siswa masing- masing diwujudkan 

dalam bentuk mind mapp (Restrukturasi ide). Selanjutnya langkah keempat, 

guru membimbing masing- masing siswa dalam membuat mind mapp sesuai 

konsep materi yang diberikan (Penggunaan ide dalam banyak hal). Dan 

langkah kelima, masing-masing siswa mengulas kembali materi yang telah 

dibuat dalam bentuk mind mapp (Review).   

Pada Kegiatan inti pertemuan kedua sama dengan pertemuan pertama 

yaitu terdapat lima langkah dalam pembelajaran menggunakan pendekatan 

konstruktivisme. Langkah pertama, peneliti memberikan pertanyaan :”Ada 

berapakah macam- macam jaringan dewasa?” serta :”Dapatkah anda 

menentukan fungsi masing- masing jaringan dewasa?”   (Orientasi). 

Langkah kedua, masing- masing siswa berdiskusi untuk menemukan 

jawaban dari pertanyaan dan diwujudkan di dalam mind mapp mereka 

(Elicitasi). Langkah ketiga, peneliti memberikan waktu pada masing-masing 

siswa untuk menyelesaikan mind mapp mereka (Restrukturasi ide). 

Selanjutnya langkah keempat, setelah selesai peneliti memilih beberapa 

siswa untuk menempelkan dan memaparkan hasil karya mind mapp tersebut. 
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Serta membandingkan hasil mind mapp dengan siswa lainnya (Penggunaan 

ide dalam banyak hal). Dan langkah kelima, barulah peneliti menampilkan 

mind mapp pedoman dan menjelaskan materi ke siswa (Review). 

Tahap ketiga adalah kegiatan penutup. Pada pertemuan pertama kegiatan 

penutup dilakukan dengan menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah 

dilakukan dan menginformasikan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

Sedangkan pada pertemuan kedua dilakukan dengan mengerjakan posttest 

jaringan tumbuhan.  

2. Pembelajaran Pada Kelas Kontrol Tanpa Pendekatan Konstruktivisme 

dengan Teknik Mind Mapping. 

Pembelajaran Biologi materi Jaringan tumbuhan di kelas kontrol XI IPA 

2 dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu pertemuan pertama hari Senin, 19 

September 2016 pukul 11.15 – 13.15 wib dengan alokasi waktu 2x45 menit. 

Pertemuan kedua hari Kamis, 22 September 2016 pukul 08.45-10.15 dengan 

alokasi waktu 2x45 menit.  

Pada pertemuan pertama, kegiatan awal yang dilakukan yaitu peneliti 

memberikan apersepsi dengan pertanyaan :”Ada berapakah jaringan 

tumbuhan?”  dan pada pertemuan kedua peneliti memberikan apersepsi 

dengan menanyakan “adakah yang tahu mengapa jaringan dewasa sudah 

tidak dapat membelah lagi?” untuk menggali kemampuan awal siswa 

mengenai materi jaringan tumbuhan. kemudian peneliti menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 
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Tahap kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti pada pertemuan pertama 

peneliti meminta siswa untuk mempersiapkan referensi yang akan digunakan 

sebagai sumber belajar. Kemudian peneliti menampilkan secara garis besar 

pembagian materi jaringan tumbuhan pada power point. Untuk proses 

eksperimen, peneliti membagi menjadi 5 kelompok untuk berdiskusi dan 

diberikan satu topik tentang pembagian jaringan tumbuhan. Kegiatan inti 

pada pertemuan kedua, peneliti meminta siswa untuk mempersiapkan 

referensi yang akan digunakan sebagai sumber belajar. Kemudian peneliti 

menampilkan secara garis besar pembagian materi jaringan tumbuhan pada 

power point. Peneliti mengecek hasil diskusi masing-masing kelompok. 

Selanjutnya masing-masing kelompok diberikan waktu untuk 

mempresentasikan hasil tugas kelompok. Kemudian guru menilai presentasi 

para siswa.  

Tahap ketiga adalah kegiatan penutup. Pada pertemuan pertama kegiatan 

penutup dilakukan dengan menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah 

dilakukan dan menginformasikan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

Sedangkan pada pertemuan kedua dilakukan dengan mengerjakan posttest 

jaringan tumbuhan.  

3. Hasil Belajar Kognitif  

Berdasarkan hipotesis terhadap kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dengan menggunakan uji T menunjukkan bahwa pembelajaran pada kelas 

eksperimen setelah diterapkan pendekatan konstruktivisme dengan teknik 
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mind mapping hasil nilai kognitif rata-rata posttest lebih besar dari pada kelas 

kontrol yang pembelajarannya tanpa mengunakan pendekatan 

konstruktivisme dengan teknik mind mapping.  

Tabel 17 

Hasil Rata-Rata Posttest Kelas Eksperimen Dan Kontrol 

No  Rata- rata Posttest 

1. 
Eksperimen  Kontrol  

78,2 71,2 

Sumber: Hasil Perhitungan Data Nilai Posttest Hasil Belajar Kognitif Siswa Kelas 

XI SMAN 7 Bandar Lampung 

 

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa rata-rata kelas eksperimen lebih 

tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol (78,2 > 71,2). Hal ini 

menunjukkan bahwa pada kelas eksperimen memperoleh hasil belajar lebih 

tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol.  

Berdasarkan pengujian hipotesis terhadap data posstest kelas ekperimen 

dan kelas kontrol dengan menggunakan Uji-t diketahui bahwa terdapat 

perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Hal ini dibuktikan dengan thitung > ttabel (4,03 > 2,01). Hal ini 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikasi dalam penggunaan 

pendekatan konstruktivisme dengan teknik mind mapping terhadap hasil 

belajar kognitif siswa kelas XI SMAN 7 Bandar Lampung pada materi 

jaringan tumbuhan.  

Hasil tersebut diperoleh karena dalam penerapan pendekatan 

konstruktivisme dengan teknik mind mapping dalam proses pembelajaran 
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guru selalu memberikan motivasi belajar siswa terhadap materi yang akan 

dipelajari pada setiap awal pembelajaran, yaitu dengan memberikan 

apersepsi pada tahap awal berupa pertanyaan yang bersifat korerasional, 

konstektual dan dapat menimbulkan rasa keingintahuan siswa terhadap 

materi yang akan dipelajari. Selain itu, guru selalu menyampaikan tujuan 

pembelajaran sehinga siswa mengetahui target yang harus dicapai. 

Pada tahap eksplorasi siswa membuat catatan dengan mind mapping dari 

buku panduan yang sudah ada. Pada tahap ini semua siswa melakukan 

kegiatan yang sama yaitu membuat catatan dengan teknik  

mind mapping dikertas karton dengan spidol berwarna yang telah dibawa 

oleh masing-masing siswa. Selama tahap ini guru menjadi fasilitator yakni 

menjawab pertanyaan siswa jika ada hal yang kurang dimengerti, selain itu 

uru bertindak sebagai organisator yakni mengkondisikan kelas dengan cara 

berkeliling ke setiap meja siswa.  

Selanjutnya pada tahap penjelasan konsep, guru memilih beberapa siswa 

untuk menempelkan dan memaparkan hasil karya mind mappnya tersebut. 

Pada tahap aplikasi guru mengajukan pertanyaan yang terkait materi. Pada 

ini siswa antusias menjawab pertanyaan dan menanggapi jawaban dari 

temannya berdasarkan literatur dan argumen masing-masing sehingga terjadi 

pertukaran informasi antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. 

Sedangkan guru menanggapi jawaban- jawaban dari siswa dan 

mengarahkannya pada jawaban yang benar.  
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Dalam proses pembelajaran biologi yan menggunakan pendekatan 

konstruktivisme dengan teknik mind mapping menuntut siswa untuk 

berperan aktif mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman nyata, 

dan mengaplikasikan serta mentransfer pengetahuan tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna dari pada 

siswa hanya mendengarkan dan mencatat penjelasan guru.  

Tony Buzan menyatakan bahwa Mind mapping adalah cara mencatat 

yang kreatif, efektif, dan secara harpiah akan memetakan pikiran-pikiran 

kita.
2
 Bobbi De Porter juga mengungkapkan bahwa teknik mencatat mind 

mapping dapat membantu mengingat perkataan dan bacaan, meningkatkan 

pemahaman terhadap materi, membantu mengorganisasi materi dan 

memberikan wawasan baru.
3
 Mind mapping juga merupakan teknik mencatat 

kreatif yang memudahkan dalam proses mengingat banyak informasi yang 

sesuai dengan cara kerja belahan otak.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
2
 Tony Buzan, Buku Pintar Mind Map, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 4. 

3 Bobbi De Porter, dkk, Quantum Teaching (Bandung: Kaifa, 1999), h.175 



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme dengan teknik Mind mapping 

materi jaringan tumbuhan dapat memberikan pengaruh terhadap hasil belajar 

kognitif siswa. Hal ini ditunjukkan dengan hasil nilai  rata-rata akhir  pada kelas 

eksperimen lebih tinggi sebesar 78,2. Sedangkan pada kelas kontrol hasil nilai 

rata-rata akhir sebesar 71,2. Selain itu perolelah Uji hipotesis menggunakan uji t 

independent  thitung  > ttabel  yaitu 4,03 > 2,01. Artinya dalam penelitian ini H0 

ditolak dan H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan  pembelajaran menggunakan 

pendekatan konstruktivisme dengan teknik Mind mapping berpengaruh terhadap 

hasil belajar kognitif siswa. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian, maka peneliti memiliki saran: 

1. Bagi Siswa  

Setiap  siswa seharusnya dapat menjalin hubungan yang baik dengan guru dan 

teman-temanya agar proses belajar mengajar terasa nyaman dan 

menyenangkan. Siswa seharusnya lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran 

biologi di kelas.  
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2. Bagi Guru  

Guru dapat menerapkan pendekatan konsrukivisme dengan teknik mind 

mapping dalam berbagai materi biologi lain agar dapat mengembangkan 

inovasi pembelajaran sehingga mampu mengembangkan atau meningkatkan 

kualitas siswa di masa yang akan datang. 

3. Bagi Sekolah  

Guna meningkatkan mutu dan kualitas  pendidikan di sekolah, hendaknya 

setiap guru bidang studi mempersiapkan cara mengajar yang maksimal yaitu 

dengan menentukan strategi  maupun pendekatan  pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik siswa dan materi pelajaran itu sendiri. 

4. Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk peneliti lain yang 

akan melakukan penelitian tentang pendekatan konstruktivisme dengan teknik 

mind mapping dapat mempengaruhi hasil belajar kognitif siswa, karena hasil 

penelitian ini kurang dari sempurna dianjurkan bagi peneliti lain untuk lebih 

baik dalam penelitian sehingga nantinya akan mendapatkan hasil yang lebih 

baik. 
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