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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui realitas pembelajaran sejarah di 

SMAN 2 Wonosari, (2)  mengetahui penerapan metode Mind Mapping dalam 

pembelajaran sejarah untuk meningkatkan minat belajar dan kreativitas siswa, dan (3) 

mengetahui kelebihan dan kekurangan pembelajaran sejarah melalui metode Mind 

Mapping di kelas XI IPS I SMAN 2 Wonosari.  

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 

tindakan ini terjadi dalam tiga siklus yang pada tiap siklusnya terdiri dari empat 

komponen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik 

pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan angket. Validitas 

data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data yang terdiri dari triangulasi 

sumber dan triangulasi metode, sedangkan analisis data penelitian menggunakan 

analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pembelajaran sejarah di SMAN 2 

Wonosari kelas XI IPS I selama ini masih menggunakan metode pembelajaran 

ceramah. Guru menjelaskan materi-materi sejarah dengan metode tersebut. Kemudian 

pada akhir pertemuan siswa diberi soal tanya jawab yang bertujuan untuk mengetahui 

seberapa paham siswa dengan materi pelajaran yang baru disampaikan. (2) 

Pembelajaran dengan menggunakan metode Mind Mapping pada pelaksanaan siklus I 

peneliti hanya menggunakan metode Mind Mapping saja, lalu pada silklus II untuk 

lebih meningkatkan minat belajar dan kreativitas metode Mind Mapping dipadukan 

dengan Hand Out, kemudian pada siklus III untuk mencapai indikator keberhasilan 

maka metode Mind Mapping dipadukan dengan Hand Out serta Power Point. Pada 

siklus I rata-rata minat belajar siswa adalah 68,03, sedangkan rata-rata kreativitas 

siswa adalah 70,90. Pada siklus II rata-rata minat belajar siswa meningkat menjadi 

75,06, sedangkan rata-rata kreativitas siswa meningkat menjadi 75,03. Pada siklus III 

rata-rata minat belajar siswa meningkat menjadi 77,29, sedangkan rata-rata kreativitas 

siswa meningkat menjadi 77,32. Berdasarkan hasil observasi kreativitas menunjukkan 

bahwa kreativitas siswa meningkat, hal ini dilihat dengan tercapainya indikator-

indikator pada akhir siklus. (3) Kelebihan dalam penerapan metode Mind Mapping 

yaitu dapat meningkatkan minat belajar dan kreativitas siswa dalam pembelajaran 

sejarah, siswa menjadi bersemangat dalam belajar, dan lebih bisa menerima pendapat 

orang lain melalui diskusi. Kekurangannya yaitu siswa mengalami kebingungan 

mengenai langkah-langkah metode Mind Mapping, siswa kurang percaya diri dalam 

mempresentasikan hasil kelompoknya, dan beberapa siswa tidak memperhatikan hasil 

presentasi kelompok yang maju. 

Kata kunci: minat belajar, kreativitas, dan Metode Mind Mapping.  
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I. PENDAHULUAN 

Pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia 

untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat 

dan kebudayaannya. Bagaimanapun sederhananya peradaban suatu 

masyarakat, di dalamnya terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan. 

Karena itulah sering dinyatakan pendidikan telah ada sepanjang peradaban 

umat manusia. Tentu saja yang dimaksudkan pendidikan di sini bukan berarti 

telah ada lembaga pendidikan yang berbentuk sekolah seperti saat ini. 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pada pasal 1 (2003:6) dijelaskan bahwa: pendidikan adalah usaha sadar 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

siswa secara aktif  dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, 

dan negaranya. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi dengan Bapak Drs. Budi 

Sulistya selaku guru mata pelajaran sejarah SMAN 2 Wonosari, pelajaran 

sejarah selalu dianggap sebagai mata pelajaran hafalan yang menceritakan 

peristiwa atau kejadian-kejadian dimasa lampau, dimana  di dalamnya siswa 

dituntut dengan berbagai hafalan nama orang, tempat dan juga angka tahun 

yang sulit diingat, sehingga minat belajar siswa belum optimal. Masalah 

tersebut merupakan tantangan bagi pendidik untuk mengubah citra negatif 

pelajaran sejarah agar siswa dapat memberikan respon positif dan memperoleh 

minat belajar yang baik serta meningkatnya kreativitas siswa. Metode-metode 

pembelajaran perlu dikembangkan, karena akan sangat menpengaruhi minat 

belajar dan kreativitas siswa. 

Penggunaan metode Mind Mapping siswa dapat meningkatkan 

keaktifan seluruh otak, memfokuskan pikiran pada pokok bahasan, memberi 

gambaran yang jelas pada perincian materi, memungkinkan kita 

mengelompokkan konsep serta dapat membandingkannya, sehingga minat 
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belajar dan kreativitas siswa di SMAN 2 Wonosari kelas XI IPS I pada mata 

pelajaran sejarah dapat meningkat. 

 

II. KAJIAN TEORI 

A. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran menurut Sudjana dalam Sugihartono (2007:80) 

merupakan setiap upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik 

yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Degeng dalam Made Wena (2011:2), yang 

menyatakan pembelajaran berarti upaya membelajarkan siswa. Secara 

keseluruhan pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan sistematis 

bersifat interaktif dan komunikatif yang dilakukan antara pendidik dengan 

siswa dalam kelas maupun di luar kelas (Zaenal Arifin, 2009:11). 

B. Pengertian Sejarah 

Menurut Sardiman A. M (2004:9) sejarah adalah cabang ilmu yang 

mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan proses perubahan 

dan dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupan yang 

terjadi di masa lampau. Sejarah adalah hasil rekaman interaksi dan dialog 

jiwa dan pikiran sejarawan dengan realitas kehidupan manusia yang 

berlangsung secara dinamis dan kreatif dalam ruang dan waktu tertentu 

(Ahmad Syafi’i M. 2003:34). Selanjutya Kuntowijoyo (2005:18) 

menyebutkan bahwa sejarah adalah rekonstruksi masa lalu. 

C. Pengertian Minat Belajar 

Minat memegang peranan penting dalam kehidupan dan 

mempunyai dampak yang besar pada periaku dan sikap. Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (2005:735) mengartikan minat sebagai “kecenderungan 

hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan”. Sedangkan menurut 

Muhibbin Syah (2006:151) “minat (interest) berarti kecenderungan dan 

kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu”. Minat 

sangat erat hubungannya dengan belajar, belajar tanpa minat akan sangat 

membosankan. Minat merupakan sumber motivasi yang kuat untuk 
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belajar, anak yang berminat terhadap sesuatu kegiatan akan berusaha 

sekuat tenaga untuk tujuan yang diinginkan. 

Menurut Slameto (2003:58) siswa yang berminat dalam belajar 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 

1) Mempunyai kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang sesuatu yang dipelajari. 

2) Ada rasa suka dan senang pada sesuatu yang diminati. 

3) Memperoleh suatu kebanggaan dan kepuasan pada sesuatu yang 

diminati. Ada rasa keterikatan pada sesuatu aktivitas-aktivitas yang 

diminati. 

4) Lebih menyukai suatu hal yang menjadi minatnya daripada yang 

lainnya. 

5) Dimanifestasikan melalui partisipasi pada aktivitas dan kegiatan. 

D. Pengertian Kreativitas 

Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru 

berdasarkan data, informasi ataupun unsur-unsur yang ada (Utami 

Munandar, 1999:47). Menurut Reni Akbar dalam Yekti Prasetyani 

(2008:18), kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan 

sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, baik dalam 

ciri-ciri aptitude maupun non aptitude, baik dalam karya baru maupun 

kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada yang semuanya itu relatif 

berbeda dengan apa yang sudah ada sebelumnya. Kreativitas juga ikut 

andil dalam mempengaruhi hasil belajar. Seperti yang diungkapkan 

Treffinger dalam Ismadi (2004:2) kreativitas sangat penting karena dapat 

membantu siswa lebih berhasil guna dapat menangani dan mengarahkan 

untuk belajar. 

Menurut Sund yang dikutip Slameto (2003:17) menyatakan bahwa 

individu dengan potensi kreatif dapat dikenal melalui ciri-ciri sebagai 

berikut, hasrat keingintahuan cukup besar, bersikap terbuka terhadap 

pengalaman baru, panjang akal, keinginan untuk menemukan dan meneliti, 

cenderung lebih menyukai tugas berat dan sulit, cenderung mencari 
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jawaban yang luas dan menuaskan, memiliki dedikasi bergairah serta aktif 

dalam melaksanakan tugas, berfikir fleksibel, menanggapi pertanyaan 

yang diajukan serta cenderung memberi jawaban yang legih banyak, 

kemampuan membuat analisis dan sintesis, memiliki semangat bertanya 

dan meneliti, memiliki daya abstraksi yang cukup baik, dan memiliki latar 

belakang membaca yang luas. 

E. Metode Mind Mapping 

1. Metode 

Metode menurut Surakhman dan Hasanah (2008:11) 

merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan, oleh 

karena itu penggunaan metode yang akan digunakan hendaknya sesuai 

dengan tujuan pengajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(1995:652) metode adalah cara yang teratur dan terpikir untuk 

mencapai tujuan. Metode adalah pelicin jalan pengajaran menuju 

tujuan, dengan memanfaatkan metode secara akurat, guru akan mampu 

mencapai tujuan pengajaran (Dzamarah dan Zain, 2002:85). 

2. Mind Mapping 

Menurut Tony Buzan (2004:4) Mind Mapping adalah cara 

mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan “memetakan” 

pikiran-pikiran kita. Mind Mapping adalah cara termudah untuk 

menempatkan informasi kedalam otak dan mengambil informasi 

keluar otak. Mind Mapping menggunakan garis lengkung, simbol, 

kata, dan gambar yang sesuai dengan satu rangkaian aturan yang 

sederhana, mendasar, alami, dan sesuai dengan cara kerja otak (Tony 

Buzan, 2011:5). Mind Mapping lebih merangsang secara visual 

daripada metode pencatatan tradisional yang cenderung linear dan satu 

warna (Tony Buzan, 2011:9). 

Menurut Iwan Sugiarto dalam Daniel Hendra Purwoko 

(2012:18), langkah pembelajaran menggunakan metode Mind Mapping 

adalah sebagai berikut. 
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a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

b. Guru menyajikan materi sebagaimana biasa. 

c. Membagi siswa dalam beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri 

dari 3 sampai 4 siswa. 

d. Mempersiapkan alat-alat yang diperlukan antara lain kertas 

gambar, spidol warna, pensil, dan penghapus. 

e. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai materi yang 

disampaikan dengan menggunakan metode Mind Mapping. 

f. Guru membagi materi yang akan dibuat dengan metode Mind 

Mapping. 

g. Siswa berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk 

kemudian membuat materi dalam metode Mind Mapping. 

h. Setelah selesai, perwakilan kelompok diminta untuk 

mempresentasikan hasil Mind Mapping di depan kelas. 

F. Kerangka Pikir 

Proses belajar mengajar hakikatnya adalah proses komunikasi yang 

di dalamnya terdapat berbagai kegiatan. Salah satu kegiatan tersebut 

adalah penyampaian materi pembelajaran. Pembelajaran Sejarah di SMAN 

2 Wonosari masih menggunakan metode konvensional, yaitu guru 

menyampaikan materi dengan ceramah sehingga minat belajar dan 

kreativitas siswa rendah. 

Penerapan metode Mind Mapping pada proses pembelajaran 

sejarah diharapkan dapat meningkatkan minat belajar dan kreativitas 

siswa. Mind Mapping adalah sebuah metode yang dipergunakan guru 

untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk mengingat dengan 

menggunakan simbol, gambar, ataupun kata kunci yang merupakan hasil 

dari asosiasi dan visualisasi terhadap suatu materi atau benda. Berdasarkan 

teori di atas maka kerangka pikir dari penelitian ini dapat digambarkan 

seperti bagan berikut. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir 

G. Hipotesis Tindakan 

Sesuai dengan teori dan kerangka berfikir yang telah disampaikan, 

maka dirumuskan hipotesis yang akan diuji kebenarannya adalah sebagai 

berikut: “dengan Penerapan metode Mind Mapping dalam pembelajaran 

sejarah dapat meningkatkan minat belajar dan kreativitas siswa kelas XI 

IPS I SMAN 2 Wonosari.”  

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMAN 2 Wonosari yang berlokasi di 

Jalan Ki Ageng Giring No.3, Trimulyo, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, 

Yogyakarta pada tahun pelajaran 2012/2013. Lokasi ini dipilih karena 

SMAN 2 Wonosari masih menggunakan metode yang monoton yaitu 

dengan menggunakan metode ceramah. Maka peneliti ingin menggunakan 

metode mengajar yang inovatif yaitu dengan menggunakan metode Mind 

Mapping.  Sebab metode ini belum pernah digunakan dan diterapkan pada 

Minat Belajar dan 
Kreativitas Rendah 

Pembelajaran dengan 
Metode Mind Mapping 

Minat Belajar dan 
Kreativitas Meningkat 

Guru Siswa 

Pembelajaran dengan 
Metode Konvensional 
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siswa di sekolah ini. Selain itu juga metode Mind Mapping mencoba untuk 

membantu siswa dalam belajar dengan membuat catatan yang lebih baik. 

B. Bentuk Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK), atau 

dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan classroom action research, 

yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas atau di sekolah tempat 

ia mengajar, dengan penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan 

praktek dan proses dalam pembelajaran. Penelitian tindakan kelas terdiri 

dari 4 tindakan utama yang dilakukan dalam siklus yang berulang. Empat 

tindakan utama yang ada pada setiap siklus yaitu perencanaan (plan), 

tindakan (act), pengamatan (observe), dan refleksi (reflect) (Suharsimi 

Arikunto, 2008:16). Adapun penjelasan untuk masing-masing tahapan 

adalah sebagai berikut.  

Adapun siklus penelitian tindakan yang akan dilakukan dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

 

Gambar 2. Alur Penelitian Tindakan Kelas 

(Suharsimi Arikunto 2008:16) 

 
C. Prosedur Penelitian 

1. Perencanaan Tindakan  

a. Pra-survey dan observasi masalah pembelajaran 

Pra-survey dilakukan secara langsung untuk mengetahui 

kemungkinan dan kesediaan sekolah untuk menjadikan tempat 



8 
 

penelitian. Tempat penelitian yaitu SMAN 2 Wonosari bersedia 

untuk dijadikan tempat penelitian, kegiatan selanjutnya 

mengidentifikasi masalah pembelajaran sejarah di kelas. Observasi 

awal ini dilakukan pada siswa di kelas  XI IPS I SMAN 2 

Wonosari. 

b. Penyusunan Proposal 

Setelah diidentifikasi permasalahannya, peneliti menyusun 

proposal penelitian. Penyusunan proposal penelitian dilakukan 

dengan arahan dan saran dari pembimbing. Setelah penyusunan 

proposal dilakukan, maka dilakukan seminar proposal penelitian 

yang dihadiri oleh mahasiswa pendidikan sejarah. 

c. Perizinan 

Langkah selanjutnya setelah seminar dan disetujui oleh 

dosen pembimbing beserta dekan ialah mengurus perizinan di 

lembaga-lembaga terkait. Perizinan ini sangat penting untuk 

kelancaran penelitian. 

d. Menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). 

e. Menyiapkan media pembelajaran yang berkaitan dengan metode 

pembelajaran Mind Mapping. 

f. Mempersiapkan instrumen pedoman observasi, wawancara, dan 

angket. 

g. Menyusun format catatan kejadian selama kegiatan belajar 

mengajar sebagai dokumentasi. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan kelas dilakukan dalam tiga siklus. Tiap 

siklus terdiri dari 2 pertemuan. Perbaikan dilakukan berdasarkan pada 

hasil setiap siklus yang sudah dilakukan. Evaluasi dianggap penting 

karena dapat memperbaiki setiap masalah dalam tiap siklus yang 

dilakukan, sehingga keberhasilan yang akan diinginkan akan tercapai. 
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D. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitan ini meliputi 

hal-hal berikut. 

1. Narasumber yang terdiri dari berbagai macam pihak, baik perorangan 

atau instansi yang terkait dalam penelitian, yaitu. 

a. Guru mata pelajaran sejarah SMAN 2 Wonosari. 

b. Wakil dari siswa kelas XI IPS I. 

2. Data yang diperoleh dari siswa mengenai metode Mind Mapping, 

minat belajar dan kreativitas dalam pembelajaran sejarah di SMAN 2 

Wonosari. 

3. Lembar observasi, angket, dan wawancara yang diperoleh selama 

penelitian di SMAN 2 Wonosari. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut. 

1. Observasi  

Observasi adalah pengamatan langsung kepada para pembuat 

keputusan berikut lingkungan fisiknya dan atau pengamatan langsung 

suatu kegiatan yang sedang berjalan. Tujuan diadakan observasi ini 

adalah untuk mengetahui minat belajar dan kreativitas siswa di kelas 

dalam proses pembelajaran selama penelitian berlangsung. Saat 

melakukan observasi ini peneliti menggunakan sarana indera 

penglihatan.  

2. Wawancara  

Wawancara yaitu pertemuan langsung yang direncanakan antara 

pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan atau 

menerima informasi tertentu. Narasumber atau pihak yang 

diwawancarai pada umumnya yaitu Kepala Sekolah, guru mata 

pelajaran, dan siswa yang bersangkutan. Wawancara ini mempunyai 

tujuan untuk dapat mengintruksi mengenai orang lain maupun orang 
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yang bersangkutan (responden) tentang kejadian, kegiatan, perasaan, 

motivasi, tuntutan, kepedulian dan lainnya.  

3. Angket 

Angket merupakan sejumlah pertanyaan yang diberikan kepada subjek 

penelitian untuk memperoleh informasi terkait tentang pribadi 

seseorang dan sesuai dengan acuan yang akan diteliti. Tujuan angket 

dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data-data yang berkaitan 

dengan minat belajar dan kreativitas dalam pembelajaran sejarah dari 

siswa kelas XI IPS I SMAN 2 Wonosari. 

4. Dokumentasi  

Dokumentasi yang digunakan untuk mengetahui perkembangan 

prestasi belajar yang dilakukan oleh siswa. Dalam penelitian ini 

dokumentasi yang digunakan yaitu berupa foto-foto selama proses 

belajar mengajar dikelas. 

F. Instrumen Penelitian 

1. Observasi  

Lembar observasi dalam penelitian berisi tentang catatan yang 

menggambarkan sejauh mana peningkatan kemampuan komunikasi 

dan konsentrasi peserta didik dalam mempelajari serta memahami 

materi yang diberikan. 

Tabel 1. Kisi-kisi Instrumen Observasi Kondisi Sekolah 

Komponen Indikator Nomor 
Perangkat 
Pembelajaran 

a. KTSP 
b. Silabus 
c. RPP 

1 
2 
3 

Kondisi Sekolah a. Kondisi fisik sekolah 
b. Potensi peserta didik 
c. Potensi guru 
d. Potensi karyawan 
e. Fasilitas KBM/Media 
f. Perpustakaan 
g. Luas gedung sekolah 
h. Potensi akademik 
i. Potensi non-akademik 
j. Ruang kelas 
k. Bimbingan konseling 
l. Bimbingan belajar 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
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Tabel 2. Kisi-kisi Instrumen Observasi Metode Mind Mapping 

Bagian Pengamatan 
Butir 

Pertanyaan 
No. 

Pertanyaan
Kegiatan  
Pembelajaran 

Membuka pelajaran 1 1 
Guru menyajikan materi 1 2 
Guru membagi siswa dalam 
beberapa kelompok, setiap 
kelompok terdiri dari 3 
sampai 4 siswa. 

1 3 

Guru menjelaskan mengenai 
materi yang disampaikan 
dengan menggunakan metode 
Mind Mapping. 

1 4 

Guru membagi materi yang 
akan dibuat dengan metode 
Mind Mapping. 

1 5 

Guru mengomentari hasil 
kerja siswa 

1 6 

 Kesimpulan 1 7 
 Penugasan untuk pertemuan 

selanjutnya 
1 8 

 Menutup pelajaran 1 9 
 

    Tabel 3. Kisi-kisi Instrumen Observasi Kreativitas Siswa 

 
No. 

Ciri-ciri Kreativitas Menurut Sund yang Dikutip Slameto  
(2003:17) 

1 Hasrat keingintahuan cukup besar. 
2 Bersikap terbuka terhadap pengalaman baru.  
3 Panjang akal. 
4 Keinginan untuk menemukan dan meneliti. 
5 Cenderung lebih menyukai tugas berat dan sulit. 
6 Cenderung mencari jawaban yang luas dan memuaskan.  

m. Koperasi sekolah 
n. Ekstrakurikuler 
o. Laboratorium IPA 
p. Administrasi 
q. Tempat ibadah 
r. Data peserta didik 
s. Data guru 
t. Data kepala sekolah 
u. Kesehatan lingkungan 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Kondisi Kelas a. Kondisi kelas 
b. Penataan ruangan 
c. Pencahayaan 
d. Kebersihan kelas 
e. Fasilitas yang mendukung proses 

pembelajaran 

1 
2 
3 
4 
5 
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7 Memiliki dedikasi bergairah serta aktif dalam melaksanakan tugas. 
8 Berfikir fleksibel. 
9 Menanggapi pertanyaan yang diajukan serta cenderung memberi jawaban 

yang lebih banyak.  
10 Kemampuan membuat analisis dan sintesis.  
11 Memiliki semangat bertanya dan meneliti. 
12 Memiliki daya abstraksi yang cukup baik, dan  

13 Memiliki latar belakang membaca yang luas. 

 

Namun dalam penelitian kali ini peneliti membatasi aspek-aspek 

penilaian observasi menjadi lima aspek, guna menghemat waktu, 

mempermudah dalam pengamatan dan perhitungan. Kelima aspek 

penilaian observasi kreativitas tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai 

berikut. 

Pengamatan kreativitas siswa 
Butir 

pertanyaan 
No. 

Pertanyaan 

Memiliki semangat dalam Bertanya 1 1 

Bersikap terbuka terhadap pengalaman baru 1 2 

Memiliki dedikasi bergairah serta aktif dalam 
melaksanakan tugas 

1 3 

Cenderung lebih menyukai tugas berat dan 
sulit (suka tantangan). 

1 4 

Bersemangat dalam pelajaran 1 5 

 
   Tabel 4. Kisi-kisi Instrumen Observasi Minat Belajar Siswa 

Pengamatan Minat Belajar Siswa Butir 
Pertanyaan 

No. 
Pertanyaan 

Mempunyai kecenderungan yang tetap untuk 
memperhatikan dan mengenang sesuatu yang 
dipelajari. 

1 1 

Ada rasa suka dan senang pada sesuatu yang 
diminati. 

1 2 

Memperoleh suatu kebanggaan dan kepuasan 
pada sesuatu yang diminati. Ada rasa 
keterikatan pada sesuatu aktivitas-aktivitas 
yang diminati. 

1 3 

Lebih menyukai suatu hal yang menjadi 
minatnya daripada yang lainnya. 

1 4 

Dimanifestasikan melalui partisipasi pada 
aktivitas dan kegiatan. 

1 5 
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2. Wawancara  

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan 

kepada guru dan siswa yang dipilih mengenai tanggapan minat dan 

kreativitas siswa dalam pembelajaran sejarah dengan menggunakan 

metode Mind Mapping. 

         Tabel 5. Kisi-kisi Wawancara Untuk Proses Pembelajaran 

Sumber 
Data 

Indikator No. 
Item 

Guru a. Kondisi siswa saat pembelajaran berlangsung. 
b. Penyampaian langkah-langkah dalam metode 

Mind Mapping. 
c. Membuka pelajaran 
d. Guru menyajikan materi 
e. Guru membagi siswa dalam beberapa 

kelompok, setiap kelompok terdiri dari 3 
sampai 4 siswa. 

f. Guru menjelaskan mengenai materi yang 
disampaikan dengan menggunakan metode 
Mind Mapping. 

g. Guru membagi materi yang akan dibuat dengan 
metode Mind Mapping. 

h. Guru mengomentari hasil kerja siswa 
i. Kesimpulan 
j. Penugasan untuk pertemuan selanjutnya 
k. Menutup pelajaran 
l. Hambatan dalam pembelajaran menggunakan 

metode Mind Mapping. 
m. Kelebihan dalam pembelajaran menggunakan 

metode Mind Mapping. 

1 
2 
 
3 
4 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
8 
9 
10 
11 
12 
 

13 

Siswa a. Kondisi siswa pada saat pembelajaran sejarah 
sebelum dan sesudah menerima metode Mind 
Mapping. 

b. Sikap selama pelajaran sejarah berlangsung 
dengan metode Mind Mapping. 

c. Minat siswa sebelum dan sesudah penerapan 
metode Mind Mapping. 

d. Hambatan dalam pembelajaran menggunakan 
metode Mind Mapping. 

e. Kelebihan dalam pembelajaran menggunakan 
metode Mind Mapping. 

f. Kreativitas siswa dalam pembelajaran sejarah 
sebelum dan sesudah menggunakan metode 
Mind Mapping. 

1 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 

6, 7, 
8 
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     Tabel 6. Kisi-kisi Wawancara Minat Belajar dan Kreativitas Siswa 

Indikator Pertanyaan 
Butir 

Pertanyaan 
Minat Belajar: 
a. Mempunyai kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang sesuatu yang dipelajari. 
b. Ada rasa suka dan senang pada sesuatu yang diminati. 
c. Memperoleh suatu kebanggaan dan kepuasan pada 

sesuatu yang diminati. Ada rasa keterikatan pada sesuatu 
aktivitas-aktivitas yang diminati. 

d. Lebih menyukai suatu hal yang menjadi minatnya 
daripada yang lainnya. 

e. Dimanifestasikan melalui partisipasi pada aktivitas dan 
kegiatan. 

 
1, 2(-) 

 
3, 4 
5, 6 

 
 

7, 8 
 

9, 10 

Kreativitas: 
a. Hasrat keingintahuan cukup besar. 
b. Bersikap terbuka terhadap pengalaman baru.  
c. Panjang akal. 
d. Keinginan untuk menemukan dan meneliti. 
e. Cenderung lebih menyukai tugas berat dan sulit. 
f. Cenderung mencari jawaban yang luas dan menuaskan.  
g. Memiliki dedikasi bergairah serta aktif dalam 

melaksanakan tugas. 
h. Berfikir fleksibel. 
i. Menanggapi pertanyaan yang diajukan serta cenderung 

memberi jawaban yang lebih banyak.  
j. Kemampuan membuat analisis dan sintesis.  
k. Memiliki semangat bertanya dan meneliti. 
l. Memiliki daya abstraksi yang cukup baik, dan  
m. Memiliki latar belakang membaca yang luas. 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
 

8 
9 
 

10 
11 
12 
13 

 

3. Angket 

Angket digunakan untuk mengukur minat belajar dan 

kreativitassiswa terhadap pembelajaran sejarah dengan metode Mind 

Mapping. Kisi-kisi angket yang digunakan pada setiap siklus tindakan, 

yaitu sebagai berikut. 

                         Tabel 7. Kisi-kisi Angket Minat Belajar dan Kreativitas 

Indikator  Butir  
MINAT: 
1) Mempunyai kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang sesuatu yang 
dipelajari. 

 
1, 2, 3, 4 
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2) Ada rasa suka dan senang pada sesuatu yang 
diminati. 

5, 6, 7(-), 8 
 

3) Memperoleh suatu kebanggaan dan kepuasan pada 
sesuatu yang diminati. Ada rasa keterikatan pada 
sesuatu aktivitas-aktivitas yang diminati. 

9, 10, 11, 12(-) 
 

4) Lebih menyukai suatu hal yang menjadi minatnya 
daripada yang lainnya. 

13, 14, 15, 16 

5) Dimanifestasikan melalui partisipasi pada aktivitas 
dan kegiatan. 

17, 18, 19, 20 

KREATIVITAS: 
1) Hasrat keingintahuan cukup besar. 

 
21(-), 22 

2) Bersikap terbuka terhadap pengalaman baru. 23, 24 
3) Panjang akal. 25 
4) Keinginan untuk menemukan dan meneliti.  26, 27 
5) Cenderung lebih menyukai tugas berat dan sulit. 28, 29 
6) Cenderung mencari jawaban yang luas dan 

memuaskan.  
30, 31(-) 

 
7) memiliki dedikasi bergairah serta aktif dalam 

melaksanakan tugas. 
32, 33 

 
8) Berfikir fleksibel. 34 
9) Menanggapi pertanyaan yang diajukan serta 

cenderung memberi jawaban yang lebih banyak. 
35, 36 

 
10) Kemampuan membuat analisis dan sintesis.  37 
11) Memiliki semangat bertanya dan meneliti. 38 
12) Memiliki daya abstraksi yang cukup baik, dan 39 
13) Memiliki latar belakang membaca yang luas. 40 

 
 

Pengujan validitas instrumen observasi, wawancara dan angket 

dalam penelitian ini diawali dengan menyusun kisi-kisi instrumen, 

pengembangan instrumen dan kemudian meminta pertimbangan ahli, 

dalam penelitian ini yaitu Dr. Aman, M. Pd dosen jurusan Pendidikan 

Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. 

 

IV. HASIL PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan metode Mind Mapping 

untuk meningkatkan minat belajar dan kreativitas siswa. Pelaksanaan tindakan 

dilaksanakan dalam tiga siklus yang masing-masing siklusnya dilakukan 

dalam dua pertemuan. Setiap pertemuan diberikan angket sesudah tindakan 

untuk mengukur minat belajar dan kreativitas siswa. 
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Pelaksanaan siklus I dilakukan dalam dua tahapan dengan materi 

mobilitas dan persebaran penduduk abad ke 19 dan awal abad ke 20. 

Pelaksanaan pembelajaran ini menggunakan metode Mind Mapping. Pada 

siklus I proses pembelajaran dengan penerapan metode Mind Mapping  dapat 

diketahui bahwa minat belajar siswa dari pengisian angket rata-rata minat 

belajar siswa setelah tindakan 68,03 dan hasil angket rata-rata kreativitas 

siswa setelah tindakan 70,90. Rata-rata minat belajar dan kreativitas siswa 

siklus I dari angket dapat dilihat dalam gambar diagram di bawah ini. 

 

Gambar 3. Diagram Angket Rata-rata Minat Belajar dan Kreativitas 
Siswa Siklus I 

 
Setelah dilakukan pengamatan terdapat beberapa permasalahan 

diantaranya. 

a. Siswa mengalami kebingungan dalam penjelasan langkah-langkah 

penerapan metode Mind Mapping dalam pembelajaran.  

b. Siswa masih kesulitan dalam mengembangkan materi pelajaran ke metode 

Mind Mapping. 

c. Kurangnya kerjasama antar anggota kelompok. 

Adapun usaha perbaikan atau solusi yang dilakukan untuk siklus 

selanjutnya adalah. 

a. Guru menjelaskan kembali secara mendetail dalam menjelaskan langkah-

langkah penerapan metode Mind Mapping dalam pembelajaran. 

b. Guru memberikan arahan-arahan pada tiap kelompok agar lebih paham 

mengenai materi pelajaran. 
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c. Mengubah anggota kelompok dengan mendistribusikan siswa yang minat 

belajar dan kreativitasnya tinggi secara merata. 

Pada siklus selanjutnya untuk mencapai indikator keberhasilan maka 

peneliti akan memadukan metode Mind Mapping dengan Hand Out, karena 

menurut guru kolaborator dengan penambahan Hand Out pada siklus 

selanjutnya diharapkan bisa lebih meningkatkan minat belajar dan kreativitas 

siswa. 

Siklus II dilakukan dalam dua tahapan dengan materi Menganalisis 

kebijakan pemerintahan kolonial di Indonesia pada abad ke 19 sampai awal 

abad ke 20.. Pelaksanaan pembelajaran ini menggunakan metode Mind 

Mapping dipadukan dengan media Hand Out. Pada siklus II proses 

pembelajaran dapat diketahui bahwa minat belajar siswa dari pengisian angket 

rata-rata minat belajar siswa setelah tindakan 75,06 meningkat 7,03 dari siklus 

I dan hasil angket rata-rata kreativitas siswa setelah tindakan 75,03 meningkat 

4,13 dari siklus I. Rata-rata minat belajar dan kreativitas siswa siklus II dari 

angket dapat dilihat dalam gambar diagram di bawah ini. 

 

Gambar 4. Diagram Angket Rata-rata Minat Belajar dan Kreativitas 

Siswa Siklus II 

Setelah dilakukan pengamatan terdapat beberapa permasalahan 

diantaranya. 

a. Siswa masih kurang bersemangat dan kurang percaya diri dalam 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.  

b. Siswa kurang memperhatikan hasil presentasi kelompok yang maju. 

Adapun usaha perbaikan atau solusi yang dilakukan untuk siklus 

selanjutnya adalah. 
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a. Guru memberikan motivasi dan dorongan kepada siswa agar lebih 

bersemangat dan percaya diri. 

b. Guru selalu mengawasi dan memperingatkan apabila ada siswa yang tidak 

memperhatikan. 

Pada siklus selanjutnya untuk mencapai indikator keberhasilan maka 

peneliti akan memadukan metode Mind Mapping dengan Hand Out serta 

Power Point. Penambahan Hand Out pada siklus selanjutnya diharapkan bisa 

lebih meningkatkan minat belajar dan kreativitas siswa sedangkan Power 

Point diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai 

materi pelajaran. 

Siklus III dilakukan dalam dua tahapan dengan materi Menganalisis 

Perluasan Aktivitas Ekonomi Pemerintah Kolonial, Swasta Asing, 

perkembangan ekonomi masyarakat, dan perkembangan ekonomi masyarakat. 

Pelaksanaan pembelajaran ini menggunakan metode Mind Mapping 

dipadukan dengan media Hand Out serta Power Point. Pada proses 

pembelajaran siklus III dapat diketahui bahwa minat belajar siswa dari 

pengisian angket, rata-rata minat belajar siswa setelah tindakan 77,29 

meningkat 2,23 dari siklus II dan hasil angket rata-rata kreativitas siswa 

setelah tindakan 77,32 meningkat 2,29 dari siklus II. Rata-rata minat belajar 

dan kreativitas siswa siklus III dari angket dapat dilihat dalam gambar 

diagram di bawah ini. 

 

Gambar 5. Diagram Angket Rata-rata Minat Belajar dan Kreativitas 
Siswa Siklus III 
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Pelaksanaan siklus III sudah berhasil meningkatkan minat belajar dan 

kreativitas siswa karena telah mencapai indikator keberhasilan ≥70. 

Pelaksanaan metode Mind Mapping pada siklus III ini berjalan dengan lancar, 

lancarnya pelaksanaan metode ini karena siswa sudah mulai tertarik dengan 

metode Mind Mapping dalam pembelajaran sejarah.  

Hasil refleksi penelitian setelah melalui siklus I sampai siklus III, 

dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang muncul dalam penerapan 

metode Mind Mapping adalah sebagian siswa masih ada yang belum 

memperhatikan presentasi kelompok yang maju.  

 

V. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan berikut ini. 

1. Pembelajaran sejarah di SMAN 2 Wonosari kelas XI IPS I selama ini 

masih menggunakan metode pembelajaran ceramah. Guru menjelaskan 

materi-materi sejarah dengan metode tersebut. kemudian pada akhir 

pertemuan siswa diberi soal tanya jawab yang bertujuan untuk 

mengetahui seberapa paham siswa dengan materi pelajaran yang baru 

disampaikan, namun terdapat kekurangan yakni sebagian siswa belum 

dapat menjawab dengan benar. Hal tersebut mengindikasi sebagian 

siswa tidak serius dalam mengikuti pelajaran sehingga minat belajar 

dan kreativitas tidak merata.  

Berdasarkan realitas yang ada maka peneliti menerapkan metode baru 

yakni Mind Mapping. Pelaksanaan pembelajaran metode Mind 

Mapping di kelas XI IPS I SMAN 2 Wonosari secara umum dikatakan 

berjalan cukup baik. Penelitian ini dilakukan dalam tiga siklus, 

masing-masing siklus terdiri dari beberapa komponen, yakni 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Setiap siklus terdiri 

dari dua pertemuan dan peneliti membagikan angket setiap siklus di 
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akhir pertemuan untuk mengetahui tingkat minat belajar dan 

kreativitas dalam setiap siklusnya.  

2. Penerapan Metode Mind Mapping pada siswa kelas XI IPS I SMAN 2 

Wonosari dapat meningkatkan rata-rata minat belajar dan kreativitas 

siswa. Penerapan pada siklus I pembelajaran menggunakan metode 

Mind Mapping rata-rata minat belajar siswa meningkat dari pra siklus 

sebesar 64 menjadi 68,03. Sedangkan rata-rata kreativitas siswa siklus 

I meningkat dari pra siklus sebesar 60,25 menjadi 70,90. Penerapan 

Metode Mind Mapping pada siklus II perlu dikolaborasikan dengan 

pembagian Hand Out. Pada siklus II rata-rata minat belajar siswa 

meningkat menjadi 75,06, sedangkan rata-rata kreativitas siswa 

meningkat menjadi 75,03. Penerapan pada siklus III Metode Mind 

Mapping perlu dikolaborasikan dengan Hand Out, dan Power Point. 

Pada siklus III rata-rata minat belajar siswa meningkat menjadi 77,29, 

sedangkan rata-rata kreativitas siswa meningkat menjadi 77,32. Dapat 

disimpulkan keberhasilan peningkatan minat belajar dan kreativitas 

siswa dalam penerapan metode Mind Mapping itu perlu 

dikolaborasikan dengan pembagian materi melalui Hand Out dan 

Power Point.  

3. Penerapan metode Mind Mapping di kelas XI IPS I SMAN 2 Wonosari 

memiliki beberapa kendala. Kendala-kendala pelaksanaan metode 

Mind Mapping antara lain, pertama siswa mengalami kebingungan 

dalam penjelasan langkah-langkah penerapan metode Mind Mapping 

dalam pembelajaran karena metode ini baru pertama kali diterapkan di 

kelas ini. Sehingga pada siklus selanjutnya peneliti menjelaskan 

kembali secara detail mengenai langkah-langkah tersebut. Kedua, 

siswa masih kurang bersemangat dan percaya diri dalam 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Hal ini kemudian pada 

siklus selanjutnya diatasi dengan peneliti yang bertindak sebagai guru 

memberikan motivasi dan dorongan kepada siswa agar lebih 

bersemangat dan percaya diri. Ketiga, beberapa Siswa kurang 
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memperhatikan hasil presentasi kelompok yang maju. Kemudian 

permasalahan tersebut diatasi dengan selalu mengawasi dan 

memperingatkan apabila ada siswa yang tidak memperhatikan. 

Pelaksanaan metode Mind Mapping selain menghadapi kendala, juga 

memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan penggunaan metode Mind 

Mapping dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas XI IPS I SMAN 2 

Wonosari antara lain, pertama dapat meningkatkan minat belajar dan 

kreativitas siswa dalam pembelajaran sejarah. Kedua, siswa merasa 

senang karena belajar sambil menggambar. Ketiga, siswa menjadi 

bersemangat dalam belajar, aktif menanggapi pertanyaan, dan lebih 

bisa menerima pendapat orang lain melalui diskusi. 

B. Saran 

1. Bagi Sekolah 

Pelaksanaan metode Mind Mapping dapat diterapkan di sekolah 

dengan baik. Metode tersebut sangat menarik dan dapat meningkatkan 

minat belajar dan kreativitas siswa. sekolah diharapkan mendukung 

pelaksanaan metode pembelajaran baru yang ingin diterapkan guru 

seperti metode Mind Mapping. 

2. Bagi Guru 

Metode Mind Mapping  dapat diterapkan guru bidang studi lain, 

terutama di kelas yang minat belajar dan kreativitasnya rendah. Di 

dalam pelaksanaannya, guru harus memperhatikan beberapa hal, 

diantaranya materi harus disampaikan dan dijelaskan sedetail mungkin 

termasuk juga mengenai langkah-langkah metode dalam pembelajaran, 

usahakan memberikan bimbingan bimbingan terhadap siswa saat 

berdiskusi, serta perlu adanya variasi agar siswa tidak jenuh dan bisa 

meningkatkan minat belajar dan kreativitas siswa. 

3. Bagi Siswa 

Siswa dalam pelaksanaan metode Mind Mapping sangat penting, 

sehingga untuk menunjang kelancaran maka siswa harus memahami 

materi dahulu. Agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka 
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siswa harus memperhatikan semua penjelasan-penjelasan dalam proses 

pembelajaran. 
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