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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan menulis teks prosedur 

siswa kelas VII di SMP Negeri 6 Mataram. Hal ini disebabkan oleh siswa yang 

belum mampu menyusun teks prosedur serta kurangnya metode yang digunakan 

oleh guru untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan menulisnya. 

Penelitian ini merupakan penelitian pre-eksperimental. Desain penelitian yang 

digunakan adalah one-group pretest-posttest design. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimanakah Pengaruh Penerapan Metode Peta Pikiran 

dalam Pembelajaran Menulis Teks Prosedur Siswa Kelas VII SMP Negeri 6 

Mataram Tahun Pelajaran 2017/2018?” Penelitian bertujuan untuk mengetahui 

Pengaruh Penerapan Metode Peta Pikiran dalam Pembelajaran Menulis Teks 

Prosedur Siswa Kelas VII SMP Negeri 6 Mataram. Variabel dalam penelitian ini 

ada dua, yaitu varibel bebas yang berupa metode peta pikiran dan variable terikat 

yaitu kemampuan menulis teks prosedur. Populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas VII SMP Negeri 6 Mataram yang berjumlah 11 kelas. Sampel dalam 

penelian ini adalah kelas VIIA SMP Negeri 6 Mataram dengan jumlah siswa 33 

siswa, teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes, yaitu tes yang berisi 

perintah untuk menulis teks prosedur cara membuat “Bolu Kukus Mangga,” 

berdasarkan metode peta pikiran yang dibagikan oleh peneliti. Tes diberikan 2 

kali yaitu sebelum dan sesudah perlakuan. Data tersebut selanjutnya dianalisis 

menggunakan uji-t. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh bahwa nilai thitung 

lebih besar dari pada ttabel pada taraf signifikan 5% dengan db= N-1= 33-

1=32(th:11,31 > tt: 1,697), sehingga dinyatakan signifikan. Maka hipotesis nihil 

(H0) ditolak dan sebaliknya hipotesis alternatif (Ha) diterima. Hal ini menunjukan 

“Terdapat pengaruh penerapan metode peta pikiran  dibandingkan dengan tidak 

menggunakan metode peta pikiran sebelum dan sesudah diberikan perlakuan  

dalam pembelajaran menulis teks prosedur pada siswa kelas VIIA SMP Negeri 6 

Mataram Tahun Pelajaran 2017/2018.” 
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ABSTRACT 

The background study of this research is the low ability of seventh grade students  

of SMPN 6 Mataram in writing procedure text. It is because students have not be 

able to arrange the procedure text yet and also there is not many method used by 

the teacher to help students in developing their writing ability. This study is a pre-

experimental study. The design uses  is one-group pretest-posttest design. The 

statement of the problem in this study is how is the influence of mind mapping 

method in writing procedure text. Then, the purpose of this study is to know the 

influence of mind mapping method use in learning writing procedure text. Theare 

two variable use in this study, there are free-variable which is mind mapping 

method, and controlling-variable which only use the students ability in writing 

procedure text. The population in this study is seventh grade student of SMPN 6 

Mataram that have 11 classes. The sample in this study is Class VIIA of SMPN 6 

Mataram that has 33 students in it, while the technique use in collecting the data is 

purposive sampling. The method use is test method that known as a test that 

instruct the students to write procedure text , how to make “Bolu Kukus Mangga” 

based on the mind mapping method that giving by the researcher. The test given 

twice, before and after treatment. Then the data process  with T-test. according to 

the result of the data analysis, the researcher find out that Thitung more than Ttable 

with 5% significant where db= N-1=33-1=32 (th: 11,31> tt: 1,1697), so it is 

significant. So, the zero hypothesis (H0) rejected  and on the other hand alternative 

hypothesis (Ha) approved. It shows that “There is an effect on using mind 

mapping method compare to the one that not using the method from before and 

after treatment in learning writing procedure text in VIIA grade students of SMPN 

6 Mataram academic year 2018/2019.  

Keyword : Mind Mapping Method, Writing Skill, Procedure Text. 
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A. PENDAHULUAN 

      Pendidikan merupakan proses 

pembentukan kepribadian manusia. 

Pendidikan pada umumnya bertujuan 

untuk membentuk manusia yang 

bermoral dan berilmu. Manusia tidak 

pernah terlepas dari aktivitas atau 

kegiatan belajar di dalam kehidupan. 

Proses pembelajaran dalam bidang 

pendidikan di sekolah menjadi pilar 

utama. Berbagai mata pelajaran 

diajarkan di sekolah, salah satunya 

adalah pelajaran Bahasa Indonesia. 

Bahasa Indonesia merupakan salah 

satu identitas bangsa Indonesia, 

karena itu mata pelajaran Bahasa 

Indonesia memiliki posisi yang 

strategis dalam kurikulum sekolah. 

        Pembelajaran Bahasa Indonesia 

dalam Kurikulum 2013 dikenal 

dengan pembelajaran berbasis teks, 

agar siswa dapat memproduksi dan 

menggunakan teks sesuai dengan 

tujuan dan fungsi sosialnya. 

Kurikulum 2013 menekankan 

pentingnya keseimbangan antara 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan.Pembelajaran yang 

harus dikembangkan dalam konteks 

Kurikulum 2013 adalah 

pembelajaran yang diarahkan untuk 

mendorong siswa mencari tahu 

bukan pembelajaran yang memberi 

tahu siswa. Jadi pada pembelajaran 

dalam konteks Kurikulum 2013 

siswa dituntut untuk berperan aktif 

dalam pembelajaran dan guru hanya 

sebagai fasilitator. 

Permasalahan menulis yang banyak 

terjadi saat ini disebabkan  

kurangnya minat seseorang dalam 

melakukan kegiatan membaca 

sehingga berpengaruh pada tingkat 

produktivitas seseorang untuk 

melakukan kegiatan menulis. 

Kondisi semacam ini juga dialami 

oleh siswa di sekolah. Oleh karena 

itu, guru memegang peranan penting 

dalam upaya mendukung 

keberhasilan siswa dalam 

keterampilan menulis. Salah satu 

upaya efektif yang dapat dilakukan 

guru untuk mendukung keberhasilan 

siswa dalam keterampilan menulis 

dengan menggunakan metode yang 

menarik dalam pembelajaran 

menulis. Keterampilan menulis 

sebagai salah satu keterampilan 

berbahasa yang perlu dimiliki oleh 

siswa agar mampu berkomunikasi 

secara tertulis, sehingga siswa dapat 

mengembangkan, menuangkan 

gagasan dan pengalaman dalam 
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berbagai bentuk, salah satunya 

adalah menulis teks prosedur. 

Penulis memilih meneliti 

pembelajaran menulis teks prosedur 

pada siswa kelas VII karena penulis 

menganggap teks prosedur ini teks 

yang berguna bagi peserta didik, dari 

teks ini peserta didik dapat 

mengetahui bagaimana langkah-

langkah dalam melakukan sesuatu 

kegiatan atau aktivitas dengan baik 

dan benar. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan 

observasi pada saat Praktik 

Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP 

Negeri 6 Mataram yang dilakukan 

pada tanggal 7 Agustus samapi 12 

Desember 2017, ditemukan 

kemampuan menulis teks pada siswa 

belum maksimal pada pembelajran 

menulis teks prosedur hal ini terlihat 

dari hasil wawancara dengan ibu Sri 

Suharti guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia dan nilai siswa yang belum 

mencapai kriteria ketuntatasan 

minimum. Dari 33 siswa, 19 siswa 

yang tidak tuntas, mendapatkan nilai 

di bawak KKM yaitu 80 dan 14 

orang yang tuntas. Presentasi 

ketuntasan belajar siswa adalah 

47,11%.  Kendala-kendala yang 

sering dijumpai pada saat 

pembelajaran yaitu kurangnya 

pemahaman siswa terhadap 

pembelajaran menulis dan sering kali 

siswa terlihat kesulitan dalam 

menyampaikan gagasannya. Selain 

itu siswa cenderung bosan saat 

pembelajaran berlangsung karena 

kurangnya motode yang digunakan 

oleh guru saat proses belajar 

mengajar, sehingga penyerapan 

siswa pada materi kurang tercapai 

dan metode yang sering digunakan 

saat pembelajaran adalah metode 

diskusi kelompok. Untuk 

menciptakan proses belajar yang 

menyenangkan guru, dituntut agar 

kreatif dalam memilih metode 

pembelajaran yang akan digunakan 

agar siswa termotivasi untuk belajar. 

Salah satu cara agar pembelajaran 

menulis prosedur menjadi lebih 

menarik adalah  

menggunakanmetode peta pikiran 

(Mind Mapping) karena metode peta 

pikiran mengasah ingatan siswa 

terhadap satu bacaan dan ucapan 

yang didengar dan dilihat oleh siswa  

sehingga meningkatkan pemahaman 

siswa dalam memahami materi. 

Menggunakan metode peta pikiran 

secara terus menerus siswa dilatih 

untuk menguraikan hubungan konsep 
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satu dengan konsep yang lain melalui 

sebuah peta pikiran sehingga peserta 

didik mudah untuk memahami 

seluruh rangkaian hubungan materi 

tersebut. Sedangkan teks prosedur 

membahas suatu langkah atau urutan 

yang sistematik dari suatu hal. 

Sehingga antara metode peta pikiran 

dan menulis teks prosedur terdapat 

keterkaitan.  

 Selanjutnya, dalam hal menetap-

kan tempat penelitian, penulis 

memilih salah satu sekolah yang 

menggunakan kurikulum 2013 di 

Mataram. Sasaran atau objek 

penelitian ini adalah kelas VII SMP 

NEGERI 6 MATARAM. Adapun 

judul penelitian ini adalah Pengaruh 

Penerapan Metode Peta Pikiran 

dalam Pembelajaran Menulis Teks 

Prosedur Siswa Kelas VII SMP 

Negeri 6 Mataram Tahun Pelajaran 

2017/2018. 

 

B. METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif.pengumpulan 

data menggunakan instrumen 

penelitian untuk memperoleh data-

data yang akurat dan data yang 

diperoleh berupa angka-angka (skor, 

nilai) atau pernyataan-pernyataan 

yang dinilai, dan dianalisis dengan 

analisis statistik. 

 Jenis penelitiannya adalah 

penelitianpre-experimental dengan 

desainone-group Pretest-Posttest 

design.Penelitian ini berupa 

menggunakan satu kelompok. 

(Sugiyono, 2018:74). 

Menurut, Riduwan (2013:54) 

populasi merupakan objek atau 

subjek yang berada pada suatu 

wilayah dan memenuhi syarat-syarat 

tertentu berkaitan dengan masalah 

penelitian. Populasi penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas VII di 

SMP Negeri 6 Mataram Tahun 

Pelajaran 2017/2018, yang terdiri 

dari 11(sebelas) kelas. 

Menurut Riduwan 

(2013:56)sampel penelitian adalah 

sebagian dari populasi yang diambil 

sebagian sumber data  dan dapat 

mewakili seluruh populasi.  Teknik 

pengambil-an sampel dalam 

penelitian ini yaitu teknik  purposive 

sampling. Sampel penelian ini adalah 

siswa kelas VIIA yang berjumlah 33 

siswa. 

Data dalam penelitian ini berupa 

skor (angka) dari hasil belajar siswa 

pada pembelajaran Bahasa Indonesia 

tentang menulis teks prosedur 
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melalui. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas 

VIIA 33 orang, terdiri dari 21 siswa 

putri dan 12 siswa putra sebagai 

kelas pre-eksperimen yang diberikan 

tes awal tanpa menggunakan 

perlakuan dan tes akhir dengan 

menggunakan perlakuan. 

Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Tes 

Penelitian ini menggunakan 

instrument tes. Tes merupakan 

instrument pengumpulan data yang 

berisi serangkaian pertanyaan atau 

latihan yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan pengetahu-

an, kemampuan, atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok 

(Riduwan, 2013:76).  

2. Observasi 

 Penelitian ini menggunakan 

instrument observasi untuk 

mengamati aktivitas siswa selama 

melaksanakan pembelajaran 

keterampilan menulis kalimat dengan 

teknik yang diajarkan oleh guru. 

Observasi ini berisi pertanyaan-

pertanyaan tentang aktivitas atau 

jenis kegiatan siswa selama 

melaksanakan pembelajaran teks 

prosedur. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi dapat digunakan 

sebagai bukti penelitian.Dokumen-

tasi merupakan metode pengumpulan 

data berupa hasil dari pekerjaan 

siswa yang bertujuan untuk 

mengantisipasi kemungkinan 

terlewatinya data yang diperlukan 

dari hasil observasi. Pengambilan 

gambar/foto akan dilakukan terhadap 

interaksi guru dan siswa di dalam 

proses pembelajaran menulis teks 

prosedur dengan menggunakan 

metode peta pikiran pada kelas 

eksperimen dan menulis teks 

prosedur tanda adanya perlakuan 

pada kelas kontrol.  

Instrumen penelitian adalah alat 

yang digunakan untuk 

mengumpulkan data peneltian. Pada 

umunya peneliti menggunakan 

instrument (alat ukur) untuk 

mengumpulkan data (Riduwan, 

2013:77). Instrumen Penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Instrument Tes 

 Penelitian ini menggunakan 

instrument tes untuk mengetahui 

pengaruh penerapan metode peta 
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pikiran dalam pembelajaran menulis 

teks prosedur. Bentuk tes yang 

digunakan adalah berupa soal uraian. 

Tes ini berupa perintah untuk 

menulis teks prosedur sesuai dengan 

konsep peta pikiran yang disediakan 

yaitu “ Cara Membuat Bolu Kukus 

Mangga.” 

2. Pedoman Observasi 

 Penelitian ini menggunakan 

pedoman observasi untuk 

mendapatkan data (selain kalimat 

yang ditulis oleh siswa) berupa 

aktifitas atau jenis kegiatan siswa 

selama mengikuti pelajaran menulis 

kalimat. Pedoman observasi kegiatan 

siswa terdiri dari 20 pertanyaan dan 

observasi kegiatan guru terdiri dari 3 

aspek kegiatan dengan pilihan 

jawaban menggunakan skor 1 sampai 

4 pertanyaan ini diisi oleh 

guru/observer sesuai dengan aktivitas 

atau jenis kegiatan siswa di dalam 

kelas ketika proses pembelajaran 

berlangsung. 

Teknik analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan uji-t. 

Penggunaan teknik analisis ini 

dimaksudkan untuk mengobservasi 

hasil pengukuran dari satu kelompok 

sampel yang sama, yaitu 

keterampilan menulis teks prosedur 

sebelum diberika treatmen dan 

sesudah diberikan treatmen. Dalam 

penelitian ini menggunakan uji 

hipotesis pretest-posttest dan disebut 

sebagai non independent sampel. 

Peneliti menggunakan uji t karena 

yang diuji perbedaanya adalah rerata  

dari dua nilai yang dimiliki oleh 

subjek yang sama  (Arikunto, 

2016:395). 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilaksanakan di 

SMP Negeri 6 Mataram Tahun 

Pelajaran 2017/2018. Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji pengaruh 

penerapan metode peta pikiran dalam 

pembelajaran menulis teks prosedur 

siswa kelas VII SMP Negeri 6 

Mataram. Sampel penelitian ini 

adalah siswa kelas VIIA SMP Negeri  

Mataram dengan jumlah 33 siswa. 

Pelaksanaan penelitian ini 4 kali 

pertemuan dalam 2 minggu. 

Pertemuan pertama dilaksanakan 

pada hari senin tanggal 30 April 

2017 jam pelajaran keempat dengan 

alokasi waktu 2x40 menit (2JP) 

dimulai dari pukul 10.30 – 11.50 

WITA.  Pertemuan kedua 

dilaksanakan pada hari kamis tanggal 
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3 Mei 2018 jam pelajaran ketiga 

dengan alokasi waktu 2x40 menit 

(2JP) dimulai dari pukul 08.40 – 

10.00 WITA. Pertemuan ketiga 

dilaksanakan pada hari senin tanggal 

7 Mei 2018 jam pelajaran keempat 

dengan alokasi waktu 2x40 menit 

(2JP) dimulai dari pukul 10.30 – 

11.50 WITA. Pertemuan keempat 

dilaksanakan pada hari selasa 8 Mei 

2018 jam pelajaran kesatu dengan 

alokasi waktu 2x40 menit (2JP) 

dimulai dari pukul 07.20 – 08.40 

WITA. Pelaksanaan pembelajaran 

pada penelitian ini dibagi menjadi 

Pretest, treatment, dan posttest. 

Penelitian ini menggunakan 

desain one group pretest-posttest 

desain yaitu pemberian pretes dan 

posttest untuk satu kelompok. 

Sampel dalam penelitian ini adalah 

penelitian ini adalah kelas VIIA yang 

berjumlah 33 siswa dengan jumlah 

siswa perempuan 21 dan siswa laki-

laki 12.  Instrument yang digunakan 

adalah  instrument tes yang 

dibagikan kepada siswa, yakni tes 

yang berisi perintah untuk menulis 

teks prosedur cara membuat “Bolu 

Kukus Mangga.”  

Perbandingan Nilai Rata-Rata 

Kelas Pre-Eksperimen 

Nilai Pre-

Eksperimen 

Pretes Posttes 

Jumlah 2140 2680 

Rata-Rata 64,84 81,21 

Selisih -16,37 

 

 Berdasarkan hasil analisis 

data terdapat pengaruh yang 

signifikan terhadap penerapan 

metode peta pikiran pada 

keterampilan menulis teks prosedur. 

Uji-t data pretes dan posttes 

keterampilan menulis teks prosedur 

dilakukan untuk mengetahui 

perbedaan keterampilan menulis teks 

prosedur sebelum dan sesudah 

perlakuan menggunakan metode peta 

pikiran dibandingkan dengan metode 

konvensional dalam pembelajaran 

menulis teks prosedur. Berdasarkan 

tabel 4.6, nilai rata-rata yang 

diperoleh siswa pada pretes adalah 

64,84 dibandingkan dengan nilai 

rata-rata posttes memiliki 

perbandingan yang menunjukkan 

adanya peningkatan, yakni menjadi 

81,21. 

 Berdasarkan perbandingan 

jumlah nilai pretes dan posttes serta 

nilai rata-rata tersebut memberikan 

informasi untuk mengetahui 
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perbandingan hasil perolehan yang 

didapatkan oleh siswa. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh positif dari penerapan 

metode peta pikiran. Berdasarkan 

hasil analisis data, data sampel yang 

dihitung hasil uji beda t-tes dalam 

penelitian ini yaitu 11,31 kemudian 

dibandingkan dengan nilai pada 

ttabel yang didapatkan dari besarnya 

derajat kebebasan (db) = n-1= 33-

1=32 dengan taraf signifikan 5% 

menghasilkan thitung > ttabel (11,31 

> 1,697), artinya hipotesis Ha 

diterima dan Ho ditolak.  Hal ini 

menandakan bahwa hipotesis yang 

telah dirumuskan terbukti 

kebenarannya, yaitu “Terdapat 

pengaruh penerapan metode peta 

pikiran  dibandingkan dengan tidak 

menggunakan metode peta pikiran 

sebelum dan sesudah diberikan 

perlakuan  dalam pembelajaran 

menulis teks prosedur pada siswa 

kelas VIIA SMP Negeri 6 Mataram.” 

 Hal yang membedakan antara 

menulis teks prosedur sebelum dan 

sesudah diberikan perlakuan metode 

peta pikiran yaitu terletak pada isi 

teks prosedur. Hal ini disebabkan 

karena saat proses menggunakan 

metode peta pikiran terdapat 

informasi-informasi yang dapat 

mereka gunakan untuk 

mengembangkan ide-ide dalam 

menulis teks prosedur, karena 

dengan penggunaan metode dalam 

pembelajaran, maka akan membuat 

tampilan pembelajaran semakin 

menarik perhatian siswa dan dapat 

membuat mata pelajaran Bahasa 

Indoeseia yang membosankan 

menjadikan menyenangkan, sehingga 

siswa termotivasi dan akan 

berpengaruh terhadap prestasi belajar 

menulis teks prosedur. 

 

D. SIMPULAN  

 Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan yang telah 

disampaikan, maka dapat di-

simpulkan bahwa  hasil perbanding-

kan pembelajaran menulis teks 

prosedur saat pretes dan posttes pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia 

kelas VII SMP Negeri 6 Mataram 

tahun pelajaran 2017-2018 memiliki 

perbedaan, yakni pada pretes nilai 

rata-rata yang diperoleh adalah 64,84 

dibandingkan dengan nilai posttes 

yaitu 81.21, hal tersebut dapat 

memberikan pengaruh yang 

signifikan dengan menggunakan 

metode peta pikiran dibandingkan 
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dengan tidak menggunakan metode 

peta pikiran tetapi menggunakan 

metode tradisional atau metode 

ceramah.  Berdasarkan hasil analisis 

data, data sampel yang dihitung hasil 

uji beda t-tes dalam penelitian ini 

yaitu 11,31 kemudian dibandingkan 

dengan nilai pada t-tabel yang 

didapatkan dari besarnya derajat 

kebebasan (db) = n-1= 33-1=32 

dengan taraf signifikan 5% atau 0,05 

, diperoleh nilai thitung lebih besar 

dari nilai ttabel., dan hasil hipotesis 

thitung > ttabel (11,31 > 1,697) 

sehingga penelitian dinyatakan 

signifikan.  
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