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Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah “Apakah dengan 

menggunakan model Mind Mapping ini dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa dalam mata pelajaran IPA materi pokok Sifat-sifat cahaya pada siswa di 

kelas V SD Negeri 107405 Sei Rotan T.A 2016/2017?”. Subjek dalam penelitian 

yaitu siswa kelas V SD Negeri 107405 Sei Rotan T.A 2016/2017, yang berjumlah 

40 orang siswa. penentuan subjek berdasarkan hasil observasi dan angket yang 

dilakukan peneliti terhadap guru kelas V. 

 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan 

dua siklus, dimana setiap siklus dilakukan 2 kali pertemuan yang masing-masing 

pertemuan 35 menit. Jadi dalam 2 siklus ada 4 kali pertemuan. Dalam setiap 

siklus dilakukan 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan 

refleksi. Instrumen penilaian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

berdasarkan hasil observasi dan angket yang diberikan pada setiap siklus. 

 

Hasil penelitian menunjukkan dari 40 siswa hasil penyebaran angket 

motivasi belajar siswa pada kondisi awal 4 orang siswa memperoleh kriteria 

Tinggi dengan persentase (10%), 6 orang siswa memperoleh kriteria Cukup 

dengan persentase (15%), dan 30 orang siswa memperoleh kriteria Kurang dengan 

persentase (75%), sedangkan pada kondisi akhir 34 orang siswa (85%) 

memperoleh kriteria Tinggi dan Termotivasi dalam belajar IPA materi pokok 

Sifat-sifat cahaya, dan 6 orang siswa (15%) Tidak Termotivasi pada pelajaran IPA 

dengan kriteria Cukup, dan tidak ada siswa yang memperoleh kriteria Kurang. 

Dan hasil penelitian kemampuan guru mengajar dengan menggunakan model 

Mind Mapping di setiap pertemuan semakin meningkat dari skor 54 dengan 

persentase 46,55% pada pertemuan 1 siklus I menjadi 114 dengan persentase 

98,3% pada pertemuan 2 siklus II. 

 

Dari hasil data yang diperoleh dari 34 orang siswa dapat dilihat bahwa 

setelah dilakukan tindakan pada setiap siklus terjadi peningkatan motivasi belajar 

siswa, ini dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan Model Mind Mapping 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPA materi 

pokok Sifat-sifat cahaya di kelas V SD Negeri 107405 Sei Rotan. 


