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Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kreatifitas dan hasil belajar
PKn siswa kelas VIIIC SMPN 2 Kediri dengan menerapkan strategi cooperative learning
tipe mind mapping . Adapun subjek penelitian ini adalah guru PKn dan siswa kelas
VIIIC SMPN 2 Kediri yang bejumlah 36 siswa. Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian tindakan kelas (PTK) dengan proses tindakan kelas dilaksanakan sebanyak tiga
siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3)
observasi, 4) refleksi. Strategi cooperative learning tipe mind mapping dikatakan
berhasil apabila indikator keberhasilan mencapai 100%. Pada siklus I pencapaian
penerapan strategi ini mencapai 76%, siklus II 86%, dan pada siklus III mencapai 100%.
Pencapaian kreatifitas siswa dengan diterapkannya strategi ini pada siklus I 42%, siklus
II 58% dan pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 83%.  Data hasil belajar siswa
melalui hasil tes dengan KKM 80 pada siklus I menunjukkan bahwa dari 36 siswa, 59%
telah mencapai nilai minimal yang ditetapkan. Pada siklus II terjadi peningkatan menjadi
75%, dan pada siklus III 89% siswa telah mencapai nilai minimal yang diinginkan.

Abstract: The purpose of this study is to enhance creativity and learning outcomes of
students grade Civics VIIIC SMP 2 Kediri with implementing cooperative learning
strategies mind mapping types . The subjects of this study were teachers and students in
grade Civics VIIIC SMP 2 Kediri as many as 36 students . This type of research is action
research ( PTK ) with the class action process carried out by three cycles , each cycle
consisting of four stages , namely : 1 ) planning , 2 ) implementation , 3 ) observation , 4 )
reflection . Type of cooperative learning strategies of mind mapping is successful when
the indicator reaches 100 % success . In the first cycle, the achievement of the
implementation of this strategy is 76 % , 86 % the second cycle and the third cycle
reaches 100 % . Achievement of students' creativity with this strategy 42% in the first
cycle , second cycle and 58 % in the second cycle increased to 83 % .
Student learning outcomes data through the test results with the KKM 80 in the first cycle
showed that of the 36 student , 59 % have reached the specified minimum value . In the
second cycle increased to 75 % , and 89 % in the third cycle students have achieved the
desired minimum value .

Kata kunci: cooperative learning tipe mind mapping , kreatifitas , hasil belajar
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Mata pelajaran bertujuan mengembangkan potensi siswa, tidak terkecuali dengan mata pelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), karena menurut Tilaar (Aunurrahman, 2011: 9), “manusia yang

berdaya adalah manusia yang dapat berpikir kreatif, yang mandiri, dan yang dapat membangun dirinya

dan masyarakatnya”. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diharapkan dapat membantu siswa untuk

menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas seperti yang telah diuraikan sebelumnya dalam

fungsi pendidikan nasional.

Menurut pendapat Sudjana (2010: 72), “kegiatan pembelajaran siswa banyak dipengaruhi

oleh kegiatan mengajar guru. Jika kegiatan pembelajaran yang dilakukan hanya menuturkan

secara lisan pada siswa (ceramah), maka kegiatan belajar siswa tidak banyak. Mereka hanya

mendengarkan uraian guru dan mencatat”. Dengan demikian menegaskan bahwa apabila guru

menggunakan metode yang  sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka

guru tersebut mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan agen pembelajaran untuk

membantu siswa berinteraksi dengan sumber belajar dalam upaya membangun dan

mengembangkan kemampuannya.

Tarrance (1965) menyatakan bahwa anak yang kreatifitas nya tinggi mempunyai taraf

inteligensi (IQ) dibawah rata-rata IQ yang sebayanya. IQ tidak dapat dijadikan kriteria tunggal

untuk mengidentifikasi orang-orang berbakat.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru

bidang studi PKn di SMPN 2 Kediri, bahwa nilai KKM di SMPN 2 Kediri adalah 80. Dari 36

siswa yang terdapat dalam kelas VIIIC siswa yang memenuhi standar kelulusan hanya terdapat

12 siswa. presentase kelulusan kelas ini hanya mencapai 33%, sedangkan 67% siswa belum

mencapai ketuntasan belajar klasikal (Dokumentasi sekolah, tahun 2013).
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Kurangnya penyampaian materi pelajaran yang menarik dan kurangnya  media

pembelajaran yang diterapkan di dalam proses pembelajaran PKn menghasilkan hasil belajar

yang rendah, sehingga siswa cenderung merasa jenuh. Untuk itu diperlukan solusi yang tepat

untuk mengatasi masalah tersebut yang diharapkan dapat berpengaruh pada hasil belajar siswa

khusunya pada mata pelajaran PKn.

Penggunaaan metode cooperative learning tipe Mind mapping pada mata pelajaran PKn

diharapkan dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam penerimaan materi pelajaran, sehingga

siswa yang kurang menangkap pemaparan materi yang disampaikan guru dengan hanya

mengandalkan metode ceramah seperti yang banyak diterapkan oleh para pendidik saat ini dapat

lebih memahami materi dan lebih kreatif dalam menjawab persoalan yang diberikan oleh

pendidik tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini  adalah:

1) Bagaimana penerapan strategi cooperative learning tipe mind mapping pada mata

pelajaran PKn untuk meningkatkan kreatifitas siswa kelas VIIIC SMPN 2 Kediri?

2) Bagaimana upaya guru dalam menerapkan strategi cooperative learning tipe mind

mapping pada mata pelajaran PKn untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIIIC

SMPN 2 Kediri?

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (clasroom action research) yaitu suatu

penelitian yang memanfaatkan tindakan nyata untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi di

kelas. Penelitian tindakan kelas ini ditujukan untuk meningkatkan kreatifitas dan hasil belajar

siswa kelas VIII C SMPN 2 Kediri melalui strategi cooperative learning tipe mind mapping

dengan jumlah siswa 36 siswa.
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Ada beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian tindakan

kelas yang dilaksanakan di kelas VIII C SMPN 2 Kediri yaitu wawancara, Dokumentasi, lembar

observasi, ujian (tes).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

1.1 Data Hasil Siklus Pertama

1) Penerapan staregi cooperative learning tipe mind mapping

Data pelaksanaan strategi cooperative learning tipe mind mapping oleh guru pada siklus

I belum mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan yaitu 100% dari keseluruhan indikator.

Dari 21 deskriptor terdapat 5 deskriptor yang belum muncul. Adapun persentase dari deskriptor

yang belum muncul adalah 24%, persentase yang muncul 76%. Oleh sebab itu perlu dilakukan

perbaikan pada siklus berikutnya.

2) Data kreatifitas siswa.

Kreatifitas siswa dapat diketahui dengan cara guru melakukan observasi secara langsung

kepada siswa pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Setelah melakukan observasi

terhadap kreatifitas siswa pada proses pembelajaran menggunakan lembar observasi yang terdiri

dari 12 indikator, yang  muncul sebanyak 5 indikator. Pada siklus I ini kreatifitas siswa belum

mencapai indikator keberhasilan yang telah ditentukan yaitu minimal 80% dari keseluruhan

deskriptor harus muncul.

Dengan demikian dari hasil observasi yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa

kreatifitas siswa belum mencapai target yang ditentukan. Hal ini disebabkan karena siswa

terlihat masih bingung dan belum terbiasa dengan strategi pembelajaran yang baru diterapkan.
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Oleh karena itu perlu untuk dilakukan perbaikan pada siklus berikutnya guna dapat

meningkatkan kreatifitas siswa.

3) Data hasil belajar kognitif siswa.

Data hasil belajar siswa yang didapatkan dengan cara memberikan tes secara individu

menunjukkan hasil belajar kognitif siswa pada siklus pertama pada materi makna kedaulan

rakyat belum mencapai target yang diingingak oleh peneliti. Dari jumlah keseluruhan siswa yang

mengikuti tes yaitu 34 orang dan jumlah siswa yang tuntas adalah 20 orang dengan persentase

ketuntasan belajar 59%. Sementara itu standar nilai ketuntasan yang telah ditetapkan ≥ 85%

siswa yang harus mendapatkan nilai ≥ 80 sehingga perlu dilakukan perbaikan pada siklus

berikutnya.

1.2 Data Hasil Siklus Kedua

Setelah dilakukan perbaikan pada kekurangan yang terdapat pada siklus pertama, maka

pada siklus kedua didapatkan hasil sebagai berikut:

1) Data penerapan strategi cooperative learning tipe mind mapping

Data observasi terhadap pelaksanaan strategi cooperative learning tipe mind mapping

oleh guru menunjukan bahwa dari 22 deskriptor, terdapat 3 deskriptor yang belum muncul.

Adapun persentase dari deskriptor yang belum muncul adalah 14%, persentase yang muncul

86% target yang ditetapkan 100%. Dengan demikian dari hasil observasi yang telah dipaparkan

menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan strategi cooperative learning tipe mind

mapping belum mencapai target yang diharapkan, oleh karena itu akan dilakukan perbaikan

pada siklus III.
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2) Data hasil kreatifitas siswa.

Setelah melakukan observasi terhadap tingkat kreatifitas siswa pada proses pembelajaran

menggunakan lembar observasi yang terdiri dari 12 indikator, yang  muncul sebanyak 7

indikator, dengan presentase rata-rata 58%. kreatifitas siswa belum mencapai indikator

keberhasilan yang telah ditentukan yaitu minimal 80% dari keseluruhan deskriptor harus

muncul. Dengan demikian dari hasil observasi yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa

kreatifitas siswa belum mencapai target yang ditentukan. Namun, terlihat peningkatan terhadap

kreatifitas pada siklus kedua ini.  Oleh karena itu perlu untuk dilakukan siklus berikutnya guna

dapat meningkatkan kreatifitas siswa.

3) Data Hasil Belajar siswa.

Hasil belajar kognitif melalui tes pada siklus kedua dengan materi sistem pemerintahan

Indonesia, yang telah dilakukan menunjukan bahwa dari jumlah keseluruhan siswa yang

mengikuti tes yaitu 36 orang dan jumlah siswa yang tuntas adalah 27 orang dengan persentase

ketuntasan belajar 75%. Sementara itu standar nilai ketuntasan yang telah ditetapkan ≥ 85%

siswa yang harus mendapatkan nilai ≥ 80 sehingga perlu dilakukan perbaikan pada siklus

berikutnya.

1.3 Data Hasil Siklus Ketiga

1) Data penerapan strategi cooperative learning tipe mind mapping.

Untuk mengetahui penerapan strategi cooperative learning tipe mind mapping telah

mencapai kriteria yang ingin dicapai, maka peneliti melakukan obeservasi secara langsung pada

saat proses belajar mengajar berlangsung. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan

strategi cooperative learning tipe mind mapping mengalami peningkatan dari siklus

sebelumnya dan telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 80%. Jumlah diskriptor yang
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muncul pada pelaksanaan strategi cooperative learning tipe mind mapping siklus ketiga ini 22

dengan presentase ketuntasan 100%. Berdasarkan data observasi yang dilakukan maka pada

siklus ketiga ini pelaksanaan strategi cooperative learning tipe mind mapping telah mencapai

target yang ingin dicapai oleh peneliti

2) Data kreatifitas siswa.

Untuk melihat tingkat kreatifitas siswa maka guru yang dibantu oleh observer

mengamati tingkah laku siswa pada saat proses belajar mengajar serta pada saat siswa

melakukan diskusi kelompok. Hasil observasi menunjukkan bahwa kreatifitas siswa telah

melampaui ketuntasan yang hendak dicapai yaitu 80%  deskriptor harus muncul dalam observasi

yang dilakukan. Pada siklus III ini jumlah diskriptor yang muncul sebanyak 10 deskriptor dengan

presentasi ketuntasan 83%, jumlah deskriptor yang belum muncul sebanyak 2 dengan presentase

17%.  Hasil observasi kreatifitas siswa pada  siklus ini dikatakan telah melampaui presentasi

yang hendak dicapai oleh peneliti.

3) Data hasil belajar siswa.

Untuk memperoleh data terhadap hasil belajar siswa, maka guru memberikan tes secara

individu. Hasil belajar kognitif siswa pada siklus III sudah memenuhi standar yaitu minimal 85%

siswa harus mencapai nilai 80. hasil obeservasi hasil belajar kognitif dari 36 siswa, sebanyak 32

siswa telah mencapai nilai 80 sebanyak 32  siswa, dengan presentase ketuntasan yaitu 89%,

sedangkan siswa yang belum mencapai nilai 80 sejumlah 4 siswa dengan presentase 11% .

Dengan demikian dari hasil observasi yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa hasil belajar

kognitif siswa melalui pengamatan telah mencapai target yang ingin dicapai yaitu 85% siswa

harus mencapai nilai ≥ 80.
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2. Pembahasan

Dari ketiga paparan  penerapan strategi cooperatrive learning tipe mind mapping ,

kreatifitas siswa serta hasil belajar siswa, maka dapat digambarkan melalui tabel berikut ini:

siklus I pencapaian penerapan strategi cooperative learning tipe mind mapping yang

diterapkan oleh guru 76%, ketidak tercapaian kriteria yang diinginkan oleh peneliti dalam

penerapan stategi ini disebabkan oleh adanya kekurangan yang dilakukan oleh guru, Kekurangan

peneliti (guru) dilihat dari hasil observasi pengelolaan pembelajaran  dengan menerapkan strategi

cooperative learning tipe mind mapping antara lain : 1) Guru tidak menyampaikan tujuan

pembelajaran yang akan dicapai, 2) Guru kesulitan menjelaskan materi pelajaran, pada saat siswa

berkumpul bersama dengan kelomponya. 3) Guru tidak menuntun siswa untuk menyusun konsep

materi yang dipelajari ,4) Guru tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau

menanggapi materi yang telah dijelaskan, 5) Guru tidak memberikan kesempatan kepada siswa

untuk bertanya atau menanggapi penjelasan guru mengenai langkah-langkah pembelajaran

dengan menerapkan strategi cooperative learning tipe mind mapping.

Oleh sebab itu, peneliti melakukan perbaikan terhadap kekurangan yang ditemukan pada

siklus I, sehingga pada siklus II terjadi peningkatan dalam penerapan strategi ini yaitu 86%.

Walaupun terjadil peningkatan, namun  masih belum mencapai kriteria yang diinginkan yaitu

100%, kekurangan peneliti pada siklus II ini antara lain : 1) guru kurang dalam mengontrol kelas,

2) Guru tidak menjelaskan kembali tujuan pelajaran kepada siswa, 3) Guru tidak menjelaskan

kembali pelaksanaan kerja kelompok dengan menggunakan strategi cooperative learning tipe

mind mapping, 4) Guru tidak memberikan klarifikasi terhadap haasil diskusi yang telah dibahas.

maka setelah dilakukan perbaikan pada siklus III pencapaian penerapan strategi ini

mencapai 100%. Dengan demikian dapat terlihat bahwa selalu terjadi peningkatan dalam
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penerapan strategi cooperative learning tipe mind mapping pada siklus I hingga siklus III, dan

pada siklus III penerapan strategi cooperative learning tipe mind mapping telah mencapai

kriteria yang diinginkan oleh peneliti yaitu 100%.

Kreatifitas siswa pada setiap indikator selalu mengalami peningkatan dalam setiap siklus

dari siklus I,II, dan III. Siklus I persentase kreatifitas siswa hanya mencapai  42% yang

seharusnya ditetapkan oleh peneliti yaitu 80%. Hal ini berarti pada siklus I kriteria kreatifitas

belum mencapai target yang diiniginkan, ini diakibatkan oleh adanya kekurangan-kekurangan

yang terdapat pada saat proses belajar mengajar. Kekurangan yang terdapat pada siklus I ini

antara lain: : 1) masih banyak siswa yang tidak terlibat aktif dalam membuat mind mapp, 2)

siswa tidak memberikan argumen/komentar dalam diskusi, 3) siswa tidak menghargai ketertiban

dalam kelompoknya, 4) siswa tidak berani mencoba hal-hal baru dalam diskusi kelompok.

Sehingga pada siklus II akan dilakukan perbaikan-perbaikan akan kekurangan-kekurangan

tersebut.

Peningkatan kreatifitas siswa pada siklus I dari yaitu 42% pada siklus II menjadi  58%.

Pada siklus kedua ini, variabel kreatifitas belum mencapai target yang diharapkan oleh peneliti

yaitu minimal 80% indikator kreatifitas harus muncul pada saat tahap observasi berlangsung,

seperti pada siklus I pada siklus II ini, masih terdapat kekurangan yang menyebabkan kreatifitas

siswa belum mencapai kriteria yang ditetapkan, siswa masih merasa kesulitan dalam mengajukan

pertanyaan, 2) siswa terkadang masih membuat keributan dalam diskusi kelompok maupun

mengganggu anggota kelompok lain yang sedang melakukan diskusi kelompok, 3) siswa masih

malu-malu untuk memberikan masukan dalam diskusi kelompok untuk memecahkan suatu

masalah,4) siswa masih tidak berani mencari dan mencoba hal-hal baru untuk memecahkan

masalah dalam diskusi kelompok.
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Kekurangan yang terdapat pada siklus II akan diperbaiki pada siklus III, dengan harapan

dapat mencapai kriteria yang ingin dicapai. pada siklus III presentase ketuntasan 58% menjadi

83%. Hal ini membuktikan bahwa presentase pelaksanaan pembelajaran telah mencapai standar

ketuntasan yang ingin dicapai yaitu 80%.

Secara keseluruhan proses tindakan dari siklus I,II, dan III selalu menunjukkan

peningkatan kreatifitas siswa, hal ini berarti bahwa tindakan kelas yang dilakukan guru

membimbing untuk meningkatkan kreatifitas siswa dengan menggunakan  strategi cooperative

learning tipe mind mapping dinyatakan berhasil. Meningkatnya jumlah deskriptor tersebut

terjadi karena perbaikan dan perencanaan dari hasil refleksi terhadap kekurangan-kekurangan

yang terdapat pada siklus sebelumnya. Pada penelitian ini, dapat diketahui bahwa strategi

cooperative learning tipe mind mapping dapat meningkatkan kreatifitas siswa.

Siklus I pencapaian hasil belajar kognitif siswa masih sangat rendah yaitu 59% ini berarti

pelaksanaan pembelajaran pada siklus I belum mencapi standar ketuntasan yang telah ditetapkan

yaitu 85 %, kekurangan yang terdapat pada siklus I yaitu: 1) masih kurang optimalnya penerapan

strategi Cooperative learning tipe mind mapping dalam proses pembelajaran di kelas, 2) siswa

belum terbiasa dengan pendekatan pembelajaran yang diterapkan. Maka akan diperbaiki pada

siklus II dengan harapan hasil belajar siswa dapat meningkat. Setelah dilakukannya perbaikan

maka terjadi peningkatan pada hasil belajar siswa dari siklus I kesiklus II yaitu 59% menjadi

75% terjadi peningkatan meskipun belum mencapai target yang ditetapkan oleh peneliti yaitu

85%.

Kekurangan yang terdapat pada siklus II akan diperbaiki pada siklus III, adapun

kekurangan tersebut masih terdapat siswa yang kurang serius dalam menerima materi pelajaran,
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setelah dilakukan perbaikan terhadap kekurangan yang terdapat pada siklus II maka hasil belajar

siswa pada siklus III yaitu 89% siswa telah mampu mecapai nilai ≥ 85%.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas VIII C SMPN 2

kediri  melalui penerapan strategi cooperative learning tipe mind mapping untuk

meningkatkan kreatifitas dan  hasil belajar siswa dalam pembelajaran  PKn, maka dapat

disimpulkan:

1. Terjadi peningkatan kemampuan guru dalam menerapkan strategi cooperative learning

tipe mind mapping dalam pembelajaran PKn. Peningkatan penerapan strategi cooperative

learning tipe mind mapping terlihat pada setiap siklusnya.   Presentase pencapaian

penerapan strategi cooperative learning tipe mind mapping pada siklus  I mencapai 76%,

siklus II mencapai 86%, dan siklus III mengalami peningkatan dan telah mencapai target

yang telah ditentukan yaitu 100%.

2. Kreatifitas siswa dalam pelaksanaan diskusi kelompok dengan menerapkan strategi

cooperative learning tipe mind mapping berdasarkan hasil observasi yang dilakukan juga

mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Pada siklus I kreatifitas siswa hanya

mampu mencapai 42%, namun setelah dilakukan perbaikan yang akan dilakukan pada

siklus II, maka kreatifitas siswa meningkat menjadi 58%. Pada siklus III peningkatan

kreatifitas menjadi 83%, sehingga pada siklus III ini pencapaian kreatifitas telah

mencapai target yang diharapkan oleh peneliti yaitu 80%.

3. Penerapan strategi cooperative learning tipe mind mapping dikatakan mampu

meningkatkan hasil belajar siswa apabila mampu mencapai 85% siswa mampu
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mendapatkan nilai ≥ 80. Pada siklus I hasil belajar siswa hanya mencapai 59%, namun

pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 75%. Pada siklus III hasil belajar siswa

telah melampaui hasil yang diinginkan oleh peneliti, yaitu 89% siswa telah berhasil

mendapatkan nilai ≥ 80.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah

dilakukan adalah:

1. Bagi Siswa:

Sangat diharapkan bagi siswa agar dalam proses belajar mengajar siswa menjadi lebih:

a. Aktif dalam menjawab maupun bertanya mengenai apa saja yang belum dimengerti

yang berkaitan degan materi pelajaran.

b. siswa juga diharapkan pada saat melakukan diskusi bersama anggota kelompoknya

berani menyampaikan gagasan maupun pendapat yang dimilikinya, dan tidak merasa

malu-malu memberikan pendapat tersebut.

2. Bagi Guru

a. Guru dalam menerapkan strategi cooperative learning tipe mind mapping harus lebih

dahulu menguasai langkah-langkah strategi pembelajaran dan menciptakan suasana

yang kondusif untuk hasil belajar kognitif siswa di kelas.

b. Guru harus menyiapkan berbagai perencanaan yang lebih baik dalam setiap proses

belajar mengajar.

c. Guru harus mampu membuat situasi kelas menjadi lebih semangat pada saat

melakukan kegiatan belajar mengajar.
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d. Guru harus lebih banyak membimbing siswa dan membantu siswa untuk

menumbuhkan rasa percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya baik pada saat

guru bertanya maupun pada saat melakukan diskusi bersama dengan anggota

kelompoknya.

e. Guru harus sesering mungkin menerapkan strategi pelajaran, sehingga siswa tidak

merasa bosan dalam menerima materi pelajaran.

3. Bagi Sekolah

a. Sekolah mendorong guru untuk menguasai langkah-langkah pembelajaran strategi

cooperative learning tipe mind mapping untuk meningkatkan kreatifitas dan hasil

belajar siswa.

b. Sekolah menyediakan fasilitas yang memadai agar mempermudah guru dalam

menerapkan strategi cooperative learning tipe mind mapping yang diharapkan

berdampak pada peningkatan mutu sekolah.
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