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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar siswa terhadap  

pembelajaran Sains melalui pengunaan metode Mind Mapping di kelas IV SD Rolina yang 

berjumlah 25 orang. Jl Pelita IV Medan Tahun Ajaran 2011/2012. Penelitian ini merupakan 

Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri dari dua siklus yaitu siklus I dan II. Sebelum dilakukan 

tindakan siklus I peneliti mengadakan observasi untuk mengetahui kondisi awal tingkat motivasi 

belajar siswa. 

Pengumpulan data motivasi diperoleh melalui observasi yang diisi oleh Observer dan 

melalui angket motivasi belajar yang diisi langsung oleh siswa. Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan metode pembelajaran Mind Mapping. Dimana tujuan dengan penggunaan metode 

Mind Mapping ini siswa dapat belajar lebih cepat, efesien, dan kreatif dalam proses belajar 

mengajar, karena metode Mind Mapping dapat menyeimbangkan penggunaan otak kiri dan otak 

kanan, dapat mengingat informasi yang lebih banyak, dan hemat waktu belajar, membantu 

berpikir dua kali lebih baik, dua kali lebih cepat, dua kali lebih jernih, dan dengan lebih 

menyenangkan. 

 

Dalam penelitian tindakan kelas ini. Konsep yang dipakai adalah perencanaan, tindakan, 

pengamatan, dan refleksi. Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa sebelum dilakukan 

siklus I tampak bahwa siswa kurang termotivasi dalam belajar. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata 

motivasi belajar sains sebesar 48, 67%. Dan setelah dilakukan Siklus I ada peningkatan motivasi 

belajar yaitu rata-rata motivasi belajar sains sebesar 68,82%.Untuk mendapatkan motivasi belajar 

sains yang tinggi dilakukan siklus II dengan rata-rata motivasi belajar sains sebesar 80,03%. 

 

Berdasarkan hasil  penelitian diperoleh dari hasil pengisisan lembar angket siklus I bahwa 

ada sebanyak 3 orang yang memiliki motivasi  sains belajar yang tinggi atau sebesar 12%, yang 

sedang ada 17 orang atau sebesar 68% dan ada 5 orang siswa atau sebesar 20% yang memiliki 

motivasi belajar sains yang rendah. Sedangkan pada siklus II ada 15 orang siswa atau 60% siswa 

yang memiliki motivasi yang tinggi dan yang memiliki motivasi sedang ada 10 orang atau 

sebesar 40%. Berdasarkan data di atas bahwa melalui penggunaan metode Mind Mapping dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas IV SD Rolina Jl Pelita IV Medan. 
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