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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data Penelitian 

Deskripsi data penelitian befungsi untuk menguraikan hasil penelitian berupa 

data penelitian dikumpulkan dilapangan. Data penelitian tersebut meliputi nilai 

aspek kognitif yang berupa nilai pretest dan nilai posttest, nilai aspek afektif berupa 

penilaian sikap, nilai aspek psikomotorik yang berupa keterampilan kerja praktik 

dan angket penilaian media mind mapping dari siswa. Penelitian ini dilakukan di 

SMK Negeri 1 Sedayu bidang keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Jumlah 

subjek penelitian pada kelas kontrol (X TITL A) adalah 31 siswa dan kelas 

eksperimen (X TITL B) adalah 32 siswa. 

1. Penilaian Aspek Kognitif (Pretest) 

Hasil nilai pretest kelas eksperimen dari 31 siswa yang dijadikan sampel 

penelitian diperoleh nilai tertinggi sebesar 72,00 nilai terendah sebesar 28,00 nilai 

rata-rata sebesar 55,03 dan standar deviasi sebesar 9,58. Hasil nilai kelas kontrol 

dari 32 siswa yang dijadikan sampel penelitian diperoleh nilai tertinggi sebesar 

92,00 nilai terendah sebesar 28,00 nilai rata-rata sebesar 61,43 dan standar deviasi 

sebesar 9,77 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Nilai Pretest Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Nilai Interval 
Frekuensi 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

A 8,50 - 10,00  0  1 

B 7,50 - 8,49  0  1 

C 6,00 - 7,49  12  22 

D 4,00 - 5,99  17  7 

E 0,00 - 3,99  2  1 
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Tabel 17 dijelaskan bahwa nilai hasil pretest kelas eksperimen sebagian 

besar pada nilai C dan D, nilai C dengan frekuensi 12 siswa (38,70%) dan nilai D 

dengan frekuensi 17 siswa (54,83%) dan sebagian kecil pada nilai E dengan 

frekuensi 2 (6,45%). Hasil nilai kelas kontrol sebagian besar pada nilai C dengan 

frekuensi 22 siswa (68,75%) dan sebagian kecil pada nilai D dan E, nilai D dengan 

frekuensi 7 siswa (21,87%) dan nilai E dengan frekuensi 1 siswa (3,12%). 

2. Penilaian Observasi Aspek Afektif 

Hasil kompetensi siswa aspek afektif siswa dari kelas eksperimen yang 

berjumlah 31 siswa, diperoleh skor tertinggi sebesar 85,00 dan skor terendah 

sebesar 65,00. Rata-rata yang diperoleh sebesar 73,22 dengan standar deviasi 

sebesar 4,78. Hasil kelas kontrol yang berjumlah 32 siswa diperoleh kompetensi 

siswa aspek afektif dengan skor tertinggi sebesar 85,00 dan skor terendah sebesar 

60,00. sedangkan untuk rata-rata diperoleh sebesar 70,75 dengan standar deviasi 

4,41. 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Nilai Afektif Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Nilai Interval 
Frekuensi 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

A 8,50 - 10,00  1  1 

B 7,50 - 8,49  10  6 

C 6,00 - 7,49  20  25 

D 4,00 - 5,99  0  0 

E 0,00 - 3,99  0  0 

 

Berdasarkan Tabel 18 dijelaskan bahwa hasil kompetensi siswa aspek afektif 

pada kelas eksperimen sebagian besar pada nilai C dengan frekuensi siswa 20 

siswa (64,51%) dan sebagian kecil pada nilai B dengan frekuensi sebesar 10 siswa 

(32,25%) dan nilai A dengan frekuensi 1 siswa (3,22%). Hasil nilai kelas kontrol 
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hasil kompetensi afektif diperoleh nilai sebagian besar pada nilai C dengan 

frekuensi 25 siswa (78,25%) dan sebagian kecil pada nilai B dengan frekuensi 6 

siswa (18,75). 

3. Penilaian Observasi Aspek Psikomotorik 

Hasil kompetensi siswa aspek psikomotorik siswa dari kelas eksperimen yang 

berjumlah 31 siswa, diperoleh skor tertinggi sebesar 90,00 dan skor terendah 

sebesar 60,00. Rata-rata yang diperoleh sebesar 74,67 dengan standar deviasi 

sebesar 7,84. Hasil kelas kontrol yang berjumlah 32 siswa diperoleh kompetensi 

siswa aspek psikomotorik dengan skor tertinggi sebesar 85,00 dan skor terendah 

sebesar 60,00, sedangkan untuk rata-rata diperoleh sebesar 71,56 dengan standar 

deviasi 7,37. 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Nilai Psikomotorik Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Nilai Interval 
Frekuensi 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

A 8,50 - 10,00 5 4 

B 7,50 - 8,49 13 8 

C 6,00 - 7,49 13 20 

D 4,00 - 5,99 0 0 

E 0,00 - 3,99 0 0 

 

Berdasarkan Tabel 19 dijelaskan bahwa hasil kompetensi siswa aspek 

psikomotorik pada kelas eksperimen sebagian besar pada nilai B dengan frekuensi 

siswa 13 siswa (41,93%) dan nilai C dengan frekuensi sebesar 13 siswa (41,93%) 

dan sebagian kecil pada nilai A dengan frekuensi 5 siswa (16,12%). Hasil nilai kelas 

kontrol hasil kompetensi psikomotorik diperoleh nilai sebagian besar pada nilai C 

dengan frekuensi 20 siswa (62,50%) dan sebagian kecil pada nilai B dengan 

frekuensi 8 siswa (25,00) serta pada nilai A dengan frekuensi 4 siswa (12,50%). 
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4. Penilaian Aspek Kognitif (Posttest) 

Hasil nilai posttest kelas eksperimen dari 31 siswa yang dijadikan sampel 

penelitian diperoleh nilai tertinggi sebesar 88,00 nilai terendah sebesar 56,00 nilai 

rata-rata sebesar 74,45 dan standar deviasi sebesar 9,62. Hasil kelas kontrol dari 

32 siswa yang dijadikan sampel penelitian diperoleh nilai tertinggi sebesar 96,00 

nilai terendah sebesar 56,00 nilai rata-rata sebesar 76,68 dan standar deviasi 

sebesar 9,80. 

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Nilai Posttest Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Nilai Interval 
Frekuensi 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

A 8,50 - 10,00 5 2 

B 7,50 - 8,49 14 22 

C 6,00 - 7,49 11 6 

D 4,00 - 5,99 1 2 

E 0,00 - 3,99 0 0 

 

Berdasarkan Tabel 20 dijelaskan bahwa nilai hasil posttest kelas eksperimen 

sebagian besar pada nilai B dan C, nilai B dengan frekuensi 14 siswa (45,16%) , 

nilai C dengan frekuensi 11 siswa (35,48%) dan sebagian kecil pada nilai A dan E, 

nilai A dengan frekuensi 5 siswa (16,12%), nilai D dengan frekuensi 1 siswa 

(3,22%). Hasil nilai kelas kontrol sebagian besar pada nilai B dengan frekuensi 22 

siswa (68,75%) dan sebagian kecil pada nilai A, C dan D, nilai A dengan frekuensi 

2 siswa (6,25%), nilai C dengan frekuensi 6 siswa (18,75%), nilai D dengan 

frekuensi 2 siswa (6,25%). 
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5. Peningkatan Kompetensi Belajar Siswa 

Berdasarkan dari kemampuan awal kompetensi siswa aspek kognitif dan 

kemampuan akhir siswa kompetensi aspek kognitif siswa. Hasil diperoleh data 

peningkatan komptensi siswa pada materi menentukan dan memeriksa bahan 

bahan listrik, sifat elemen pasif dalam rangkaian listrik (DC) dan peralihan dan 

menganalisis rangkaian arus listrik DC, sebelum dan sesudah perlakuan. 

Peningkatan ini dinyatakan dengan nilai absolute gain dan standart gain. Hasil 

perhitungan sebagai berikut : 

Tabel 5. Rata-rata Peningkatan Kompetensi Aspek Kognitif (Standart Gain) 

Nilai Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Absolute gain 19,41 15,25 

Standart gain 0,43 0,39 

 

6. Angket Penerapan Media Mind Mapping 

Angket penerapan media pembelajaran diberikan untuk mengetahui tingkat 

kepuasan siswa terhadap media pembelajaran mind mapping yang telah diberikan 

kepada siswa. Angket terdiri dari 20 butir pernyataan yang diberikan kepada kelas 

TITL A sebagai kelas ekperimen yang mendapat perlakuan menggunakan model 

pembelajaran media mind mapping sebanyak 31 siswa. Angket dibagi menjadi tiga 

aspek penilaian yang diberikan pada siswa, yaitu aspek tampilan media, aspek 

materi dan aspek kemanfaatan media. Siswa dapat memilih penilaian 

pembelajaran media mind mapping pada skala SS (sangat setuju) bernilai 4, S 

(setuju) bernilai 3, TS (tidak setuju) bernilai 2 dan STS (sangat tidak setuju) 

bernilai 1 pada setiap aspek pada angket. Hasil angket penerapan model 

pembelajaran media mind mapping ditunjukkan pada Tabel 22.  
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Tabel 6. Angket Penilaian Siswa Terhadap Media Mind Mapping 

No Indikator Jumlah Max Presentase 

Tampilan 

1 Desain dan tata letak 195 248 78,62 % 

2 Kesusaian komposisi warna 199 248 80,24 % 

3 Kualitas gambar 199 248 80,24 % 

4 Format teks 187 248 75,40 % 

5 Penyajian mind mapping 192 248 77,41 % 

Rerata 78,38 % 

Materi 

1 Kesuaian materi 197 248 79,43 % 

2 Kejelasan materi 195 248 78,62 % 

3 
Peran media mind mapping dalam 
pembelajaran  

100 124 80,64 % 

Rerata 79,35 % 

Kemanfaatan 

1 Membantu proses pembelajaran 200 248 80,64 % 

2 Meningkatkan motivasi belajar 93 124 75,00 % 

3 Meningkatkan hasil belajar 183 248 73,79 % 

Rerata 76,77 % 

Jumlah 1940 2480 78,22 % 

 

Berdasarkan dari Tabel 22 didapatkan presentase angket penilaian siswa 

mengenai media pembelajaran mind mapping. Segi aspek tampilan diperoleh rata 

rata 78,38 % sehingga masuk kategori baik. Segi aspek materi diperoleh 79,35 % 

termasuk dalam kategori baik, sedangkan dari segi aspek kemanfaatan diperoleh 

76,77 % termasuk dalam kategori baik. Secara keseluruhan dari ketiga aspek 

tersebut diperoleh presentase sebesar 78,22 %. Disimpulkan bahwa media 

pembelajaran mind mapping dapat diterima dengan baik oleh siswa dalam 

pembelajaran Dasar Listirk dan Elektronika. Penjelasan lebih lanjut mengenai data 

yang telah didapatkan dapat dilihat pada poin pembahasan. 
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B. Pengujian Prasyarat Analisis 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui distribusi data normal atau tidak. 

Pengujian ini menggunakan metode Kolmogrov-Smirnov dengan bantuan aplikasi 

statistik SPSS 17.0. Data dapat dikatakan normal bila nilai signifikansi (p) ≥ taraf 

signifikansi (α) sebesar 5% atau 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data normal. 

Uji normalitas untuk masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 23. 

Tabel 7. Rangkuman Hasil Uji Normalitas 

Data  Kelas 
Nilai Signifikansi 

(p)  
α Keterangan 

Kognitif 
Pretest 

Eksperimen 0,487 0,05 Normal 

Kontrol 0,172 0,05 Normal 

Afektif 
Eksperimen 0,184 0,05 Normal 

Kontrol 0,187 0,05 Normal 

Psikomotorik 
Eksperimen 0,197 0,05 Normal 

Kontrol 0,129 0,05 Normal 

Kognitif 
Posttest 

Eksperimen 0,244 0,05 Normal 

Kontrol 0,075 0,05 Normal 

 

Berdasarkan hasil perhitungan normalitas semua data mulai dari data 

kognitif pretest eksperimen-kontrol masing-masing bernilai 0,487 dan 0,172. 

Aspek afektif eksperimen-kontrol masing masing bernilai 0,184 dan 0,187. Aspek 

psikomotorik eksperimen-kontrol masing-masing bernilai 0,197 dan 0,129, 

sedangakan kognitif posttest eksperimen-kontrol masing-masing bernilai 0,244 

dan 0,075. Disimpulan bahwa nilai signifikansi (p) lebih besar dari 0.05, sehigga 

menunjukkan data terdistribusi normal. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada 

lampiran. 
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2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diteliti 

dalam kesamaan keadaan homogen atau tidak. Uji homogenitas digunakan untuk 

menguji kesamaan varians data pretest eksperimen dengan pretest kontrol, 

posttest eksperimen dengan posttest kontrol, afektif eksperimen dengan afektif 

kontrol dan psikomotorik eksperimen dengan psikomotorik kontrol.  

Ho : Tidak ada perbedaan varian dari kedua kelompok 

Ha : Ada perbedaan varian dari kedua kelompok 

Pengujian ini menggunakan rumus uji Levene pada Software SPSS versi 

17.0 untuk membuktikan data homogen atau tidak. Apabila nilai signifikan lebih 

dari 0,05 maka Ho diterima dan data bersifat homogen. Hasil uji homogenitas 

dapat dilihat pada Tabel 24. 

Tabel 8. Rangkuman Hasil Uji Homogenitas 

Data Sig. α Keterangan 

Pretest 0,583 0,05 Homogen 

Afektif  0,534 0,05 Homogen 

Psikomtorik 0,897 0,05 Homogen 

Posttest 0,413 0,05 Homogen 

 

Berdasarkan tabel 24 dapat diketahui bahwa data siswa aspek koginitf 

pretest nilai signifikasnsi bernilai 0,583. Untuk aspek afektif nilai signifikansi 

bernilai 0,534. Untuk aspe psikomotorik nilai siginifansi bernilai 0,897 dan untuk 

aspek kognitif posttest nilai signifikansi bernilai 0,413. Dari hasil uji Levene nilai 

kelas eksperimen dan kontrol menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih dari 0,05. 

Dapat disimpulkan bahwa nilai antar varian menunjukkan nilai yang sama 

(homogen) sehingga Ho diterima. 



75 
 

C. Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan media mind mapping 

dalam pembelajaran Dasar Listrik dan Elektronika pada kompetensi menentukan 

bahan bahan listrik, sifat elemen pasif dalam rangkaian listrik arus searah (DC)  

dan analisis Rangkaian Arus Listrik DC. Analisis data yang digunakan untuk 

pengujian hipotesis yaitu dengan uji t. 

1. Terdapat Perbedaan Kompetensi Kognitif Antara Nilai Pretest dan 

Nilai Posttest Kelas Kontrol Siswa kelas X SMK Negeri 1 Sedayu. 

Pengujian pertama adalah untuk melihat ada tidak perbedaan nilai pretest 

dan nilai posttest dari kelas kontrol. Statistik yang digunakan adalah uji parametrik 

untuk pengujian hipotesis yaitu dengan uji t (Paired sample T-test). Hasil 

dinyatakan apabila signifikan apabila nilai t-hitung lebih besar daripada t-tabel 

pada taraf siginifikansi 5% dan nilai p lebih kecil dari 0,05. Rangkuman hasil uji t 

sebagai berikut.  

Tabel 9. Rangkuman Hasil Uji Hipotesis Aspek Kognitif Kelas Kontrol 

Kontrol N Nilai rata-rata t-hitung t-tabel P (Sig.2 Tailed) 

Pretest 32 61,437 
-7,604 2,042 0.000 

Posttest 32 76,687 

 

Berdasarkan Tabel 25. diperoleh harga t-hitung sebesar -7,604 lebih kecil 

dari harga t-tabel sebesar 2,042. Harga t-tabel ditentukan dari harga df = 31 

dengan taraf signifikansi 5% adalah 2,042. Nilai signifikansi pada tabel sebesar 

0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,050, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan nilai pretest dengan nilai postest (kompetensi kognitif) pada 

kelas kontrol. 
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2. Terdapat Perbedaan Kompetensi Kognitif Antara Nilai Pretest dan 

Nilai Posttest Kelas Eksperimen Siswa Kelas X SMK Negeri 1 

Sedayu. 

Pengujian kedua adalah untuk melihat ada tidak perbedaan nilai pretest dan 

nilai posttest dari kelas kelas eksperimen. Statistik yang digunakan adalah uji 

parametrik untuk pengujian hipotesis yaitu dengan uji t (Paired sample T-test). 

Hasil dinyatakan apabila signifikan apabila nilai t-hitung lebih besar daripada t-

tabel pada taraf siginifikansi 5% dan nilai p lebih kecil dari 0,05. Rangkuman hasil 

uji t sebagai berikut. 

Tabel 10. Rangkuman Hasil Uji Hipotesis Aspek Kognitif Kelas Eksperimen 

Eksperimen N Nilai rata-rata t-hitung t-tabel P (Sig.2 Tailed) 

Pretest 31 55,032 
-10,453 2,042 0.000 

Posttest 31 74,451 

 

Berdasarkan Tabel 26 diperoleh harga t-hitung sebesar -10.453 lebih kecil 

dari harga t-tabel sebesar 2,042. Harga t-tabel ditentukan dari harga df = 30 

dengan taraf signifikansi 5% adalah 2,042. Nilai signifikansi pada tabel sebesar 

0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,050, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan nilai pretest dengan nilai posttest (kompetensi kognitif) pada 

kelas eksperimen. 

3. Terdapat Perbedaan Kompetensi Kognitif Pretest Antara Kelas 

Eksperimen dengan Kelas Kontrol Siswa Kelas X SMK Negeri 1 

Sedayu. 

Pengujian ketiga adalah untuk melihat ada tidak perbedaan nilai pretest kelas 

kontrol dengan nilai pretest dari kelas kelas eksperimen. Statistik yang digunakan 

adalah uji parametrik untuk pengujian hipotesis yaitu dengan uji t (Independen 



77 
 

sample T-test). Hasil dinyatakan apabila signifikan apabila nilai t-hitung lebih besar 

daripada t-tabel pada taraf siginifikansi 5% dan nilai p lebih kecil dari 0,05. 

Rangkuman hasil uji t sebagai berikut. 

Tabel 11. Rangkuman Hasil Uji Hipotesis Aspek Kognitif (Pretest) Kelas 
Eksperimen dan Kontrol 

Kelas N Nilai rata-rata t-hitung t-tabel P (Sig.2 Tailed) 

Eksperimen 31 55.032 
-2.621 2,000 0,011 

Kontrol 32 61,437 

 

Berdasarkan pada Tabel 27 diperoleh harga t-hitung sebesar -2.621 lebih 

kecil dari harga t-tabel sebesar 2,000. Harga t-tabel ditentukan dari harga df = 61 

dengan taraf signifikansi 5% adalah 2,000. Nilai signifikansi pada tabel sebesar 

0,011 yang berarti lebih kecil dari 0,050, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan nilai pretest kelas eksperimen dengan kelas kontrol pada 

kompetensi kognitif. 

4. Terdapat Perbedaan Kompetensi Kognitif Posttest Antara Kelas 

Ekspermen dengan Kelas Kontrol Siswa Kelas X SMK Negeri 1 

Sedayu. 

Pengujian keempat adalah untuk melihat ada tidak perbedaan nilai posttest 

kelas kontrol dengan nilai posttest dari kelas kelas eksperimen. Statistik yang 

digunakan adalah uji parametrik untuk pengujian hipotesis yaitu dengan uji t 

(Independen sample T-test). Hasil dinyatakan apabila signifikan apabila nilai t-

hitung lebih besar daripada t-tabel pada taraf siginifikansi 5% dan nilai p lebih kecil 

dari 0,05. Rangkuman hasil uji t sebagai berikut. 
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Tabel 12. Rangkuman Hasil Uji Hipotesis Aspek Kognitif (Posttest) Kelas 
Eksperimen dan Kontrol 

Kelas N Nilai rata-rata t-hitung t-tabel P (Sig.2 Tailed) 

Eksperimen 31 74,451 
-0,915 2,000 0,364 

Kontrol 32 76,687 

 

Berdasarkan pada Tabel 28 diperoleh harga t-hitung sebesar -0,915 lebih 

kecil dari harga t-tabel sebesar 2,000. Harga t-tabel ditentukan dari harga df = 61 

dengan taraf signifikansi 5% adalah 2,000. Nilai signifikansi pada tabel sebesar 

0,364 yang berarti lebih besar dari 0,050 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan nilai posttest kelas eksperimen dengan kelas kontrol pada 

kompetensi kognitif. 

5. Terdapat Perbedaan Kompetensi Afektif Antara Kelas Ekperimen 

dengan Kelas Kontrol Siswa Kelas X SMK Negeri 1 Sedayu. 

Pengujian kelima adalah untuk melihat ada tidak perbedaan nilai afektif kelas 

kontrol dengan nilai afektif dari kelas kelas eksperimen. Statistik yang digunakan 

adalah uji parametrik untuk pengujian hipotesis yaitu dengan uji t (Independen 

sample T-test). Hasil dinyatakan apabila signifikan apabila nilai t-hitung lebih besar 

daripada t-tabel pada taraf siginifikansi 5% dan nilai p lebih kecil dari 0,05. 

Rangkuman hasil uji t sebagai berikut. 

Tabel 13. Rangkuman Hasil Uji Hipotesis Aspek Afektif  Kelas Eksperimen dan 
Kontrol 

Kelas N Nilai rata-rata t-hitung t-tabel P (Sig.2 Tailed) 

Eksperimen 31 73.225 
2,135 2,000 0,037 

Kontrol 32 70.750 

 

Pada Tabel 29 diperoleh harga t-hitung sebesar 2,135 lebih besar dari harga 

t-tabel sebesar 2,000. Harga t-tabel ditentukan dari harga df = 61 dengan taraf 
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signifikansi 5% adalah 2,000. Nilai signifikansi pada tabel sebesar 0,037 yang 

berarti lebih kecil dari 0,050, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan nilai afektif kelas eksperimen dengan kelas kontrol pada kompetensi 

kognitif. 

6. Terdapat Perbedaan Kompetensi Psikomotorik Antara Kelas 

Eksperimen dengan Kelas Kontrol Siswa Kelas X SMK Negeri 1 

Sedayu. 

Pengujian keenam adalah untuk melihat ada tidak perbedaan nilai 

psikomotorik kelas kontrol dengan nilai psikomotorik dari kelas kelas eksperimen. 

Statistik yang digunakan adalah uji parametrik untuk pengujian hipotesis yaitu 

dengan uji t (Independen sample T-test). Hasil dinyatakan apabila signifikan 

apabila nilai t-hitung lebih besar daripada t-tabel pada taraf siginifikansi 5% dan 

nilai p lebih kecil dari 0,05. Rangkuman hasil uji t sebagai berikut 

Tabel 14. Rangkuman Hasil Uji Hipotesis Aspek Psikomotorik Kelas Eksperimen 
dan Kontrol 

Kelas N Nilai rata-rata t-hitung t-tabel P (Sig.2 Tailed) 

Eksperimen 31 74,677 
1,605 2,000 0,114 

Kontrol 32 71,562 

 

Berdasarkan Tabel 30 diperoleh harga t-hitung sebesar 1,605 lebih kecil dari 

harga t-tabel sebesar 2,000. Harga t-tabel ditentukan dari harga df = 61 dengan 

taraf signifikansi 5% adalah 2,000. Nilai signifikansi pada tabel sebesar 0,114 yang 

berarti lebih besar dari 0,050, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan nilai psikomotorik kelas eksperimen dengan kelas kontrol pada 

kompetensi kognitif. 
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D. Pembahasan dan Hasil Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) mengetahui model media 

mind mapping  yang tepat dalam pembelajaran Dasar Listrik dan Elektronika Kelas 

X SMK Negeri 1 Sedayu; (2) memperoleh deskripsi keefektifan penggunaan media 

mind mapping pada pembelajaran Dasar Listrik dan Elektronika Kelas X SMK Negeri 

1 Sedayu; dan (3) mengetahui perbedaan hasil belajar antara  siswa kelas 

eksperimen melalui penggunaan media mind mapping dengan siswa kelas kontrol 

pada pembelararan Dasar Listrik dan Elektronika kelas X SMK Negeri 1 Sedayu. 

Keefektifan penerapan media mind mapping dicari dengan mengurangi nilai rata-

rata kompetensi aspek kognitif kelas eksperimen dengan nilai rata-rata kompetensi 

aspek kognitif kelas kontrol. Nilai kompetensi diambil dari rata-rata nilai pretest-

posttest, observasi afektif dan observasi psikomotorik. Peningkatan kompetensi 

setiap kelas ditunjukkan dengan nilai rata-rata standart gain kelas eksperimen dan 

kelas kontrol.  

1. Penilaian Siswa Terhadap Media Mind Mapping dalam 

Pembelajaran Dasar Listrik dan Elektronika kelas X SMK Negeri 1 

Sedayu  

Penelitian ini bertujuan mengetahui penilaian siswa terhadap media mind 

mapping  dalam pembelajaran Dasar Listrik dan Elektronika Kelas X SMK Negeri 1 

Sedayu. Menurut Ratih, Margaretha dan Tita (2015) dalam jurnal Efektivitas 

Metode Mind Mapping Terhadap Peningkatan Pemahaman Konsep Siswa Pada 

Mata Pelajaran IPA. Bandung: Jurnal UPI Kampus Cibiru, mind mapping 

merupakan salah satu metode pembelajaran membantu siswa untuk merorganisir 

konsep pembelajaran serta aktif untuk belajar tidak hanya berfokus pada guru.  
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Berdasarkan penjelasan teori tentang media pembelajaran dan mind 

mapping disimpulkan bahwa media mind mapping yang digunakan dalam 

pembelajaran  Dasar Listrik dan Elektronika kelas X dibuat menjadi tiga pokok 

bahasan utama. Sesuai dengan silabus Kurikulum SMK 2013 yaitu bahan-bahan 

listrik, sifat-sifat elemen pasif dalam rangkaian listrik DC dan menganalsis 

rangkaian peralihan arus listrik DC. Pokok bahasan tersebut nantinya akan dibuat 

sub gagasan kembali sesuai dengan materi yang ada dalam Buku Sekolah 

Elektronik mata pelajaran Dasar Listrik dan Elektonika  serta sumber lain seperti 

buku dan internet. Setiap pokok bahasan tersebut dibuat media mind mapping  

yang terdiri dari 4 lembar kertas berukuran A3 dan A2.  

Lembar pertama berfokus mind mapping Kompetensi Dasar 3.2 tentang 

bahan-bahan listrik. Lembar kedua berfokus pada mind mapping Kompetensi 

Dasar 3.3 tentang sifat-sifat elemen pasif pada dalam rangkaian listrik. Lembar 

ketiga berfokus pada mind mapping Kompetensi Dasar 3.4 tentang menganalisis 

rangkaian peralihan arus DC. Untuk lembar keempat berisi tentang keseluruhan 

media mind mapping KD 3.2 sampai dengan KD 3.4. Berikut ini adalah contoh pada 

lembar pertama media mind mapping Dasar Listrik dan Elektronika dengan pokok 

bahasan Bahan-bahan Listrik. Berdasarkan pembahasan teori di atas, untuk 

mengetahui media mind mapping yang tepat pada pembelajaran Dasar Listrik dan 

Elektronika maka digunakan angket panilian siswa terhadap media tersebut. 

Angket diberikan pada siswa kelas eksperimen sebanyak 31 siswa. Berikut ini 

adalah gambar contoh media mind mapping KD 3.2 tentang pokok bahasan bahan-

bahan listrik dan gambar diagram hasil penilaian media mind mapping melalui 

angket penilian. 
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Gambar 3. Contoh Media Mind Mapping Pokok Bahasan KD 2 Tentang Bahan-
Bahan Listrik 
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Gambar 4. Diagram Angket Penilaian Siswa Terhadap Media Pembelajaran Mind 
Mapping  

 

Gambar 4 pada diagram angket tanggapan siswa terhadap media 

pembelajaran mind mapping, didapatkan presentase tanggapan siswa mengenai 

penerapan media pembelajaran mind mapping. Segi aspek tampilan diperoleh 

78,38% berada dalam kategori baik. Segi aspek materi diperoleh 79,35% berada 

dalam kategori baik. Segi aspek kemanfaatan diperoleh 76,77% berada dalam 

kategori baik. Perolehan penilaian angket tersebut sejalan dengan jurnal Whilda 

Octavianty dan Puput Wanarti Rusimamto (2015) dengan judul Pengembangan 

Media Pembelajaran IMIND MAP Menggunakan Metode Mind Mapping Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Pada Kompetensi Dasar Menerapkan Sistem Konversi Bilangan 

Pada Rangkaian Logika di SMK Negeri 2 Surabaya, menyebutkan perolehan respon 

siswa terhadap media mind mapping pada tiga aspek. Aspek kemenarikkan 
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sebesar 83,90%, aspek kejelasan media sebesar 83,05% dan aspek kemanfaatan 

media sebesar 82,30%. 

Berdasarkan penilaian ketiga aspek tersebut tidak sepenuhnya media mind 

mapping dapat dikatakan baik untuk pembelajaran, berikut ini adalah beberapa 

faktor yang mempengaruhi kekurangan media mind mapping. Pertama aspek 

tampilan, aspek yang kurang pada penyajian dan format teks. Penyajian mind 

mapping tiap sub bab media mind mapping yang telah dibuat masih terlihat kurang 

rapi meskipun siswa bisa memahami. Format teks yang digunakan pada media ini 

masing sub bab masih pada ukuran sama sehingga monoton dan kecil sehingga 

siswa perlu ketelitian untuk membacanya. Penggunaan kata kunci yang tepat juga 

berpengaruh daya tangkap siswa dalam memahami materi. Kedua aspek materi, 

aspek yang kurang adalah pada kejelasan materi. Materi yang ada pada media 

tidak sepenuhnya lengkap untuk dipelajari, jadi siswa harus aktif membaca buku. 

Sub cabang gagasan pada media ini masih kurang banyak, seharusnya terdapat 

sub cabang 5-9 cabang. Ketiga aspek kemanfaatan, aspek yang kurang pada 

peningkatan hasil belajar. Berdasarkan dari hasil penelitian ini peningkatan hasil 

belajar yang kurang signifikan terlihat pada peningkatan nilai pretest-postest kelas 

eksperimen. Kemanfaatan media mind mapping bisa terlihat bila siswa ikut 

membuat mind mapping dan aktif berdiskusi mencari kata kunci yang mudah untuk 

dipahami. Beberapa aspek yang mempengaruhi penilaian media mind mapping 

diharapkan guru melibatkan siswa dalam membuat mind mapping dan memotivasi 

siswa dalam mempelajari materi pembelajaran. Pembelajaran aktif, efektif, dan 

kondusif menjadi kunci sukses peningkatan hasil pembelajaran.  
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2. Keefektifan Penggunaan Media Mind Mapping Pada Pembelajaran 

Dasar Listrik dan Elektronika kelas X SMK Negeri 1 Sedayu  

Keefektifan pembelajaran dalam penelitian ini merupakan ukuran 

keberhasilan dari suatu proses interaksi antara siswa dan juga interaksi siswa 

dengan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Keefektifan dalam 

pembelajaran dapat dilihat dari pengorganisasian materi yang baik, komunikasi 

yang efektif, penguasaan materi, sikap positif terhadap siswa, pemberian nilai yang 

adil dan hasil belajar yang baik, menurut Wortuba dan Wright (1985). Hasil belajar 

untuk mengetahui keefektifan penggunaan media mind mapping pada mata 

pelajaran Dasar Listrik dan Elektronika kelas X SMK Negeri Sedayu dilihat dari 

ranah kognitif pretest dan posttest.  

Hasil perolehan nilai pretest dengan rata-rata sebesar 55,03  dan nilai postest 

rata-rata sebesar 74.45 pada kelas eksperimen, setelah dilakukan uji t harga t-

hitung lebih kecil dari harga t-tabel yaitu  10,453 < 2,042 dan nilai P signifikansi 

sebesar 0,000. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa nilai pretest-posttest kelas 

eksperimen terdapat perbedaan signifikan. Peningkatan pembelajaran dapat 

dilihat dari berapa besar nilai standart gain yang didapatkan. Standart gain yang 

didapatkan dari nilai rata-rata posttest dikurangi dengan nilai rata-rata pretest, 

nilai rata-rata standart gain kelas eksperimen adalah 0,431 sedangkan kelas 

kontrol mendapatkan nilai rata-rata standart gain sebesar 0,395. Perolehan nilai 

standart gain tersebut disimpulkan bahwa kelas eksperimen dan kelas konrol 

sama-sama mendapatkan gain sedang, sehingga pembelajaran menggunakan 

media mind mapping tidak lebih efektif dari pembelajaran konvensional.  
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Gambar 5. Diagram Kolom  Nilai Standart Gain Kelas Eksperimen dan Kelas 
Kontrol 

Peningkatan gain diperkuat dengan menggunakan uji-t menggunakan SPPS 

dengan uji Indenependent Sample T-test antara gain kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dengan nilai P signifikansi sebesar 0,392. Berdasarkan perolehan nilai 

signifikansi dari uji-t dapat disimpulkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara 

niali gain kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk lebih jelas dapat diterangkan 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 151. Rangkuman Hasil Uji Hipotesis Standat Gain Tiap Siswa 

Gain Kelas N  Rata-rata Gain t-hitung t-tabel P (Sig.2 Tailed) 

Eksperimen 31 0,428 
0,862 2,000 0,392 

Kontrol 32 0,378 

 

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ratih, Margaretha 

dan Tita (2015) yang melakukan penelitian Efektivitas Metode Mind Mapping 

Terhadap Peningkatan Pemahaman Konsep Siswa Pada Mata Pelajaran IPA. 

Berdasarkan hasil peneilitian tersebut didapatkan hasil standart gain sebesar 0,44 

untuk kelas eksperimen dan 0,17 untuk kelas kontrol. Berdasarkan jurnal tersebut 

kelas eskperimen mendapatkan gain skor sedang namun terdapat perbedaan 

efektivitas pembelajaran yang signifikan melalui metode mind mapping. Kesamaan 
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nilai gain dan penolakan hipotesis yang terjadi kemungkinan dipengaruhi oleh 

berapa faktor. Faktor pertama, kemampuan awal siswa kelas kontrol lebih baik 

dibanding kelas eksperimen. Hal tersebut dilihat nilai pretest kelas kontrol dan 

eksperimen, rata-rata nilai kelas eksperimen adalah 55,03. Lebih kecil bila 

dibandingkan dengan nilai rata-rata kelas kontrol yaitu 61,43. 

Faktor kedua kelas kontrol dan kelas eksperimen mengalami kemajuan yang 

hampir sama dalam hal memahami materi kompetensi dasar yang diajarkan. Kelas 

kontrol memperoleh hasil rata-rata tes sebesar 76,68 dan kelas eksperimen 74,45. 

Kedua hasil tes dapat dikatakan sama karena berada pada kategori nilai B. Faktor 

ketiga, kriteria soal yang berkategori cukup pada tingkat kesukaran dan daya beda 

soal pada kategori buruk menyebabkan perbedaan kompetensi siswa sulit 

dibedakan, hal tersebut dikarenakan soal yang relatif mudah dapat dikerjakan oleh 

sebagian besar siswa tanpa harus mengetahui materi yang lebih dalam. Faktor 

keempat, penerapan model pembelajaran konvensional cocok diterapkan pada 

kelas kontrol. Keaktifan siswa kelas kontrol jauh lebih rendah dibandingkan kelas 

eksperimen pada pertemuan pertama sebelum diadakan pretest, kelas kontrol 

sedikit menunjukkan tanda-tanda bahwa siswa lebih tenang dibanding kelas 

eksperimen. Situasi kelas yang kondusif juga dapat membuat pemahaman siswa 

menjadi lebih baik. Jadi meskipun keaktifan siswa lebih rendah, siswa kelas kontrol 

dapat sebanding dengan kelas eksperimen dikarenakan situasi yang nyaman untuk 

belajar. Hasil nilai kedua kelas secara kesuluhan dapat dilihat pada diagram kolom 

berikut ini. 
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Gambar 6. Diagram Kolom Nilai Rata-rata Pretest, Afektif, Psikomotorik dan 
Posttest 

 

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil nilai standart gain dan 

penolakan pada hipotesis, sebagai peneliti sekaligus guru harus bisa mengelola 

kelas dengan baik dan mengendalikan variabel yang diteliti agar tidak terjadi bias 

ekpserimen. Penggunaan media mind mapping sebaiknya tidak hanya dibuat oleh 

guru saja tetapi siswa juga aktif bartanya, membaca buku dan membuat minimal 

satu media mind mapping pada satu pokok bab pembelajaran. Tony Buzan (Buku 

Pintar Mind Mapp, 2009; 4) dalam bukunya “Buku Pintar Mind Mapp” menjelaskan 

bahwa mind mapping adalah suatu cara mencatat yang kreatif, efektif dan secara 

harfiah akan memetakan pikiran pikiran. Berdasarkan penjelasan teori mind 

mapping juga memiliki beberapa kekurangan yaitu siswa memerlukan penyesuaian 

materi pembelajaran karena tidak semua materi Dasar Listrik dan Elektronika 

terangkum dalam media mind mapping.  
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3. Perbedaan Hasil Belajar Antara Kelas Eksperimen dengan Kelas 

Kontrol pada Pembelajaran Dasar Listrik dan Elektronika kelas X 

SMK Negeri 1 Sedayu. 

Terdapat dua pengujian dalam penelitian ini yang pertama adalah uji t 

(paired t-test), digunakan untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan antara 

nilai pretest - posttest pada aspek kognitif setiap kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Pengujian yang kedua adalah uji t (independent t-test), digunakan untuk 

membuktikan apakah ada perbedaan nilai aspek kognitif, afektif dan psikomotorik 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berikut ini adalah pembahasan dari 

beberapa hipotesis yang telah di uji sebelumnya sebagi berikut : 

a) Perbedaan Kompetensi Kognitif Antara Nilai Pretest dan Nilai 

Posttest Kelas Kontrol Siswa Kelas X SMK Negeri 1 Sedayu. 

Diketahui nilai pretest sebagai nilai awal dan nilai posttest sebagai nilai akhir 

pada kelas kontrol. Nilai rata-rata pretest adalah 61,437 dan nilai rata-rata posttest 

adalah 76,687, dengan selisih nilai 15,250. Pada tabel uji hipotesis menggunakan 

uji statistik Paired Sample T-Test diperoleh harga t-hitung lebih kecil dari harga t-

tabel yaitu -7,604 < 2,042 dan nilai P signifikansi sebesar 0,000. Hasil ini dapat 

disimpulkan bahwa nilai pretest-posttest kelas kontrol terdapat perbedaan yang 

signifikan. 

Kompetensi aspek kognitif nilai pretest kelas kontrol dengan kategori nilai A 

(sangat baik) sebesar 3,125%, kategori nilai B (baik) sebesar 3,125%, kategori 

nilai C (sedang) sebesar 68,750%, kategori nilai D (rendah) sebesar 21,875% dan 

kategori nilai E (sangat rendah) sebesar 3,125%. Dapat disimpulkan bahwa nilai 

kompetensi aspek kognitif nilai pretest kelas kontrol dikategorikan sedang. 
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Berdasarkan pembagian kategori nilai di atas dapat diambil lima kategori yang 

ditunjukkan dalam diagram pie berikut ini. 

 

Gambar 7. Diagram Pie Kategori Nilai Pretest Kelas Kontrol 

 

 Kompetensi aspek kognitif nilai posttest kelas kontrol dengan kategori nilai 

A (sangat baik) sebesar 6,250%, kategori nilai B (baik) sebesar 68,750%, kategori 

nilai C (sedang) sebesar 18,750%, kategori nilai D (rendah) sebesar 6,250% dan 

kategori nilai E (sangat rendah) sebesar 0,000%. Dapat disimpulkan bahwa nilai 

kompetensi aspek kognitif nilai posttest kelas kontrol dikategorikan baik. Dari 

pembagian kategori nilai di atas dapat diambil lima kategori yang ditunjukkan 

dalam diagram pie berikut ini. 

 

 
Gambar 8. Diagram Pie Kategori Nilai Posttest Kelas Kontrol 
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Hasil kedua diagram pie Gambar 8 untuk sebaran nilai pretest dan Gambar 

8 untuk sebaran nilai posttest pada kelas kontrol. Dapat dilihat keduanya memiliki 

perbedaan sebaran nilai pada masing kategori nilai yaitu  A (sangat baik), B (baik), 

C (sedang), D (rendah) dan E (sangat rendah). Perbedaan kedua diagram pie 

pretest-posttest dapat dijelaskan juga pada diagram kolom hasil nilai rata-rata 

pretest sebesar 61,437 dan nilai rata-rata posttest sebesar 76,687 sehingga 

mendapatkan selisih sebesar 15,250. Selisih tersebut dapat dicari nilai gain sebesar 

0,390 dan termasuk dalam kategori gain sedang. 

 

Gambar 9. Diagram Kolom Nilai Rata-Rata Pretest-Posttest Kelas Kontrol 

 

b) Perbedaan Kompetensi Kognitif Antara Nilai Pretest dan Nilai 

Posttest Kelas Eksperimen Siswa kelas X SMK Negeri 1 Sedayu. 

Diketahui nilai pretest sebagai nilai awal dan nilai posttest sebagai nilai akhir 

pada kelas ekperimen. Nilai rata-rata pretest adalah 55,032 dan nilai rata-rata 

posttest adalah 74,451, dengan selisih nilai 19,419. Pada tabel uji hipotesis 

menggunakan uji statistik Paired Sample T-Test diperoleh harga t-hitung lebih kecil 

dari harga t-tabel yaitu -10,453 < 2,042 dan nilai P signifikansi sebesar 0,000. Hasil 

ini dapat disimpulkan bahwa nilai pretest-posttest kelas eksperimen terdapat 

perbedaan yang signifikan. 
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Kompetensi aspek kognitif nilai pretest kelas eksperimen dengan kategori 

nilai A (sangat baik) sebesar 0,000%, kategori nilai B (baik) sebesar 0,000%, 

kategori nilai C (sedang) sebesar 38,709%, kategori nilai D (rendah) sebesar 

54,878% dan kategori nilai E (sangat rendah) sebesar 6,451%. Dapat disimpulkan 

bahwa nilai kompetensi aspek kognitif nilai pretest kelas eksperimen dikategorikan 

rendah. Dari pembagian kategori nilai di atas dapat diambil lima kategori yang 

ditunjukkan dalam diagram pie berikut ini. 

 

Gambar 10. Diagram Pie Kategori Nilai Pretest Kelas Eksperimen 

 

Kompetensi aspek kognitif nilai posttest kelas eksperimen dengan kategori 

nilai A (sangat baik) sebesar 16,129%, kategori nilai B (baik) sebesar 45,161%, 

kategori nilai C (sedang) sebesar 35,483%, kategori nilai D (rendah) sebesar 

3,225% dan kategori nilai E (sangat rendah) sebesar 0,000%. Dapat disimpulkan 

bahwa nilai kompetensi aspek kognitif nilai posttest kelas eksperimen 

dikategorikan baik. Pembagian kategori nilai di atas dapat diambil lima kategori 

yang ditunjukkan dalam diagram pie berikut ini. 
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Gambar 11. Diagram Pie Kategori Nilai Posttest Kelas Eksperimen 

 

Hasil kedua diagram pie Gambar 10 untuk sebaran nilai pretest dan Gambar 

11 untuk sebaran nilai posttest pada kelas eksperimen. Dapat dilihat keduanya 

memiliki perbedaan sebaran nilai pada masing kategori nilai yaitu  A (sangat baik), 

B (baik), C (sedang), D (rendah) dan E (sangat rendah). Perbedaan kedua diagram 

pie pretest-posttest dapat dijelaskan juga pada diagram kolom hasil nilai rata-rata 

pretest sebesar 55,032 dan nilai rata-rata posttest sebesar 74,451 sehingga 

mendapatkan selisih sebesar 19,419. Selisih tersebut dapat dicari nilai gain sebesar 

0,431 dan termasuk dalam kategori gain sedang. 

 

 

Gambar 12. Diagram Kolom Nilai Rata-Rata Pretest-Posttest Kelas Eksperimen 
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c) Perbedaan Kompetensi Kognitif Pretest Antara Kelas Eksperimen 

dengan Kelas Kontrol Siswa kelas X SMK Negeri 1 Sedayu. 

Diketahui nilai rata-rata pretest kelas eksperimen adalah 55,032 dan nilai 

rata-rata pretest kelas kontrol adalah 61,437 dengan selisih nilai 6,419. Pada tabel 

uji hipotesis menggunakan uji statistik Independen Sample T-Test diperoleh harga 

t-hitung lebih kecil dari harga t-tabel yaitu -2,621 < 2,000 dan nilai P signifikansi 

sebesar 0,011. Hasil ini disimpulkan bahwa nilai pretest kelas eksperimen dengan 

nilai pretest kelas kontrol terdapat perbedaan signifikan. 

Kompetensi aspek kognitif nilai pretest kelas eksperimen dengan kategori 

nilai A (sangat baik) sebesar 0,000%, kategori nilai B (baik) sebesar 0,000%, 

kategori nilai C (sedang) sebesar 38,709%, kategori nilai D (rendah) sebesar 

54,878% dan kategori nilai E (sangat rendah) sebesar 6,451%. Disimpulkan bahwa 

nilai kompetensi aspek kognitif nilai pretest kelas eksperimen dikategorikan 

rendah. Dijelaskan pada Gambar 10. Diagram Pie Kategori Nilai Pretest Kelas 

Eksperimen dari pembahasan sebelumnya. Kompetensi aspek kognitif nilai pretest 

kelas kontrol dengan kategori nilai A (sangat baik) sebesar 3,125%, kategori nilai 

B (baik) sebesar 3,125%, kategori nilai C (sedang) sebesar 68,750%, kategori nilai 

D (rendah) sebesar 21,875% dan kategori nilai E (sangat rendah) sebesar 3,125%. 

Disimpulkan bahwa nilai kompetensi aspek kognitif nilai pretest kelas kontrol 

dikategorikan sedang. Untuk lebih jelasnya pada Gambar 7. Diagram Pie Kategori 

Nilai Pretest Kelas Kontrol dari pembahasan sebelumnya. Penjelasan lebih lanjut 

pada digambar diagram kolom nilai pretest kelas eksperimen dengan kelas kontrol 

berikut ini 
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Gambar 13. Diagram Kolom Sebaran Nilai Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas 
Kontrol 

 

Penjelasan diagram kolom di atas sebaran nilai pretest antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen 

mendapatkan nilai kategori rendah dan kelas kontrol mendapatkan nilai kategori 

sedang. Hasil tersebut terjadi karena sebagian siswa kelas eksperimen 

mendapatkan nilai pretest pada kategori D (58,678%), sedangkan siswa kelas 

kontrol sebagian besar mendapatkan nilai pretest pada kategori C (68,750%). Hal 

tersebut terjadi karena kemampuan awal siswa kelas kontrol yang lebih baik 

daripada siswa kelas eksperimen. Faktor lain yang menyebabkan perbedaan 

pretest eksperimen-kontrol adalah rata-rata siswa kelas kontrol memiliki 

ketertarikkan belajar yang tinggi dan kondisi kelas kondusif, sedangkan kelas 

eksperimen proses pembelajaran yang kondusif terjadi setelah diberikannya media 

mind mapping. Berdasarkan dari perbedaaan nilai pretest yang didapatkan maka 

pada hasil uji hipotesis terbukti mengalami perbedaan yang signifikan. 
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d) Tidak Ada Perbedaan Kompetensi Kognitif Posttest Antara Kelas 

Eksperimen dengan Kelas Kontrol Siswa kelas X SMK Negeri 1 

Sedayu 

Diketahui nilai rata-rata posttest kelas eksperimen adalah 74,451 dan nilai 

rata-rata posttest kelas kontrol adalah 76,687 dengan selisih nilai 2,236. Pada tabel 

uji hipotesis menggunakan uji statistik Independen Sample T-Test diperoleh harga 

t-hitung lebih kecil dari harga t-tabel yaitu -0,915 < 2,000 dan nilai P signifikansi 

sebesar 0,364. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa nilai posttest kelas eksperimen 

dengan nilai posttestt kelas kontrol tidak terdapat perbedaan signifikan. 

Kompetensi aspek kognitif nilai posttest kelas eksperimen dengan kategori 

nilai A (sangat baik) sebesar 16,129%, kategori nilai B (baik) sebesar 45,161%, 

kategori nilai C (sedang) sebesar 35,483%, kategori nilai D (rendah) sebesar 

3,225% dan kategori nilai E (sangat rendah) sebesar 0,000%. Dapat disimpulkan 

bahwa nilai kompetensi aspek kognitif nilai posttest kelas eksperimen 

dikategorikan baik. Dijelaskan pada Gambar 11 Diagram Pie Kategori Nilai posttest 

Kelas Eksperimen dari pembahasan sebelumnya. Kompetensi aspek kognitif nilai 

posttest kelas kontrol dengan kategori nilai A (sangat baik) sebesar 6,250%, 

kategori nilai B (baik) sebesar 68,750%, kategori nilai C (sedang) sebesar 

18,750%, kategori nilai D (rendah) sebesar 6,250% dan kategori nilai E (sangat 

rendah) sebesar 0,000%. Disimpulkan bahwa nilai kompetensi aspek kognitif nilai 

posttest kelas kontrol dikategorikan baik. Dijelaskan sebelumnya pada Gambar 8 

Diagram Pie Kategori Nilai posttest Kelas Kontrol dari pembahasan sebelumnya, 

untuk lebih jelasnya dapat digambar diagram kolom nilai posttest kelas eksperimen 

dengan kelas kontrol berikut ini 
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Gambar 14. Diagram Kolom Sebaran Nilai Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas 
Kontrol 

 

Penjelasan diagram kolom di atas sebaran nilai posttest ekspeimen-kontrol 

dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen mendapatkan nilai kategori baik dan 

kelas kontrol juga mendapatkan nilai kategori baik. Hasil tersebut terjadi karena 

sebagian siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol sama-sama mendapatkan nilai 

posttest pada kategori A 16,129% (Eksperimen) dan 6,250% (Kontrol) dan 

ketegori B 45,161% (Eksperimen) dan 68,750% (Kontrol). Hal ini membuktikan 

bahwa penggunaan media mind mapping pada kelas eksperimen berpengaruh 

pada proses pembelajaran karena siswa kelas eksperimen yang sebelumnya 

mendapatkan nilai pretest dalam kategori buruk menjadi baik dan hasilnya hampir 

sama dengan nilai posttest kelas kontrol, namun nilai P signifikansi yang 

didapatkan pada hasil uji hipotesis terbukti tidak mengalami perbedaan yang 

signifikan. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa kelas eksperimen tidak 

terlalu efektif dengan kelas kontrol. Penolakkan hipotesis pada poin ini dijelaskan 

pada poin diskusi pada pembahasan selanjutnya. 
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e) Perbedaan Kompetensi Afektif Antara Kelas Ekperimen dengan 

Kelas Kontrol Siswa Kelas X  SMK Negeri 1 Sedayu. 

Rata-rata nilai afektif kelas ekperimen sebesar 73,225 lebih besar dengan 

rata-rata nilai kelas kontrol 70,750, dengan selisih rata-rata 2,475. Pada uji 

hipotesis menggunakan uji statistik Independet Sample T-Test diperoleh harga t-

hitung sebesar lebih besar dari harga t-tabel yaitu 2,135 > 2,000 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,037. Hasil ini dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan antara kompetensi afektif kelas ekperimen dengan kelas kontrol. 

Penjelasan mudahnya dapat dijelaskan pada diagram pie tentang sebaran nilai 

afektif kelas eksperimen yang dibagi menjadi lima kategori berikut ini. 

 

Gambar 15. Diagram Pie Nilai Afektif Kelas Eksperimen 

 

Sebaran nilai afektif kelas eksperimen dengan kategori nilai A (sangat baik) 

sebesar 3,225%, kategori nilai B (baik) sebesar 32,258%, kategori nilai C (sedang) 

sebesar 64,516%, kategori nilai D (rendah) sebesar 0,000% dan kategori nilai E 

(sangat rendah) sebesar 0,000%. Disimpulkan bahwa sebagian besar nilai rata-

rata afektif kelas eksperimen adalah sedang dan sebagian kecil baik. Kompetensi 
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aspek kognitif nilai afektif kelas kontrol dengan kategori nilai A (sangat baik) 

sebesar 3,125%, kategori nilai B (baik) sebesar 18,750%, kategori nilai C (sedang) 

sebesar 78,125%, kategori nilai D (rendah) sebesar 0,000% dan kategori nilai E 

(sangat rendah) sebesar 0,000%. Disimpulkan bahwa sebagian besar nilai rata-

rata afektif kelas kontrol adalah sedang. Penjelasan mudahnya dapat dilihat dari 

diagram pie sebaran nilai afektif pada kelas kontrol berikut ini. 

 

Gambar 16. Diagram Pie Nilai Afektif Kelas Kontrol 

 

Kedua diagram pie di atas sebaran nilai afektif kelas eksperimen dan kelas 

kontrol terdapat perbedaan antara setiap kategori nilai. Pada kelas eksperimen 

sebagian besar tergolong dalam nilai C (sedang) sebesar 64,516% dan nilai B 

(baik) sebesar 32,258%, sedangkan pada kelas kontrol sebagian besar tergolong 

dalam nilai C (sedang) sebesar 78,125% dan nilai B (baik) 18,750%. Hal tersebut 

terjadi karena pada proses pembelajaran kelas eksprimen lebih antusias dalam 

mengikuti pembelajaran mulai dari mengerjakan tugas kelompok, berdiskusi dan 

bertanya pada guru. Keadaan kelas kontrol sendiri berlangsung tenang dan 

kondusif sehingga siswa tidak banyak aktif dalam pembelajaran, akibatnya banyak 
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yang tidak mengumpulkan tugas kelompok pada pertemuan terakhir. Perbedaan 

sebaran nilai rata-rata afektif kelas eksperimen dengan kelas kontrol dapat dilihat 

pada diagram kolom berikut ini. 

 

Gambar 17. Diagram Kolom Sebaran Nilai Rata-rata Afektif Kelas Eskperimen dan 
Kelas Kontrol 

 

f) Tidak Ada Perbedaan Kompetensi Psikomotorik Antara Kelas 

Eksperimen dengan Kelas Kontrol Siswa Kelas X SMK Negeri 1 

Sedayu. 

Diketahui rata-rata nilai psikomotorik kelas ekperimen sebesar 74,677 lebih 

besar dengan rata-rata nilai kelas kontrol 71,562, dengan selisih rata-rata 3,115. 

Pada uji hipotesis menggunakan uji statistik Independet Sample T-Test diperoleh 

harga t-hitung lebih kecil dari harga t-tabel yaitu 1,605 < 2,000 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,114. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kompetensi psikomotorik kelas ekperimen 

dengan kelas kontrol. Penjelasan lebih mudahnya dapat dilihat diagram pie tentang 

sebaran nilai psikomorik kelas eksperimen yang dibagi menjadi lima kategori 

berikut ini. 
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Gambar 18. Diagram Pie Nilai Psikomotorik Kelas Eksperimen 

 

 Sebaran nilai psikomotorik kelas eksperimen dengan kategori nilai A (sangat 

baik) sebesar 16,129%, kategori nilai B (baik) sebesar 41,935%, kategori nilai C 

(sedang) sebesar 41,935%, kategori nilai D (rendah) sebesar 0,000% dan kategori 

nilai E (sangat rendah) sebesar 0,000%. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

nilai rata-rata afektif kelas ekperimen adalah sedang. Selanjutnya untuk 

kompetensi aspek kognitif nilai afektif kelas kontrol dengan kategori nilai A (sangat 

baik) sebesar 12,500%, kategori nilai B (baik) sebesar 25,000%, kategori nilai C 

(sedang) sebesar 62,500%, kategori nilai D (rendah) sebesar 0,000% dan kategori 

nilai E (sangat rendah) sebesar 0,000%. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

nilai rata-rata psikomotorik kelas kontrol adalah sedang. Untuk lebih mudahnya 

dapat dilihat dari diagram pie sebaran nilai psikomotorik pada kelas kontrol berikut 

ini. 
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Gambar 19. Diagram Pie Nilai Psikomotorik Kelas Kontrol 

 

 Kedua diagram pie sebaran nilai psikmotorik kelas eksperimen dan kelas 

konntrol terdapat sedikit perbedaan antara setiap kategori nilai. Pada kelas 

eksperimen sebagian besar tergolong dalam nilai C (sedang) sebesar 41,935% dan 

nilai B (baik) sebesar 41,935%, sedangkan pada kelas kontrol sebagian besar 

tergolong dalam nilai C (sedang) sebesar 62,500% dan nilai B (baik) 25,000%. 

Disimpulkan bahwa nilai rata-rata psikomotorik kelas tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan karena sebagian besar seberan nilai kedua kelas hampir sama 

(dalam kategori sedang). Hal ini disebabkan karena pada pelaksanaan pratek 

pengkururan arus DC kedua kelas mengalami masalah yang sama yaitu kurang 

bisa dalam mencocokan data hasil pengkuran dengan teori yang telah dipelajari 

sebelumnya . Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada diagram kolom berikut ini 

dan pada poin diskusi pada pembahasan selanjutnya. 
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Gambar 20. Diagram Kolom Sebaran Nilai Rata-rata Psikomotorik Kelas 
Eskperimen dan Kelas Kontrol 

 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan tentang perbedaan hasil 

belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh beberapa hipotesis yang 

sesuai dengan perkiraan. Hasil pembahasan tersebut sejalan dengan jurnal 

Pendidikan Kimia Universitas Sebelas Maret oleh Lucky, Sri dan Budi (2015) yang 

membahas tentang Efektivitas Metode Pembelajaran Project Basic Learning 

Disertai Media Mind Mapping Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Materi Pokok 

Sistem Koloid di Kelas XI IPA SMA Al Islam 1 Surakarta. Jurnal tersebut 

menyebutkan terdapat perbedaan pada aspek kognitif dan afektif siswa dalam 

pembalajaran. Hal tersebut dibuktikaan dengan hasil perhitungan uji-t pihak kanan 

dengan taraf signifikansi 5%, pada nilai kognitif diperoleh t-hitung sebesar 2,08 > 

t-tabel sebesar 1,67 dan pada nilai afektif diperoleh t-hitung sebesar 2,62 > t-tabel 

sebesar 1,67. Hipotesis yang tidak sesuai dengan perkiraan yaitu hipotesis poin d) 

tentang perbedaan hasil belajar kognitif posttest kelas eksperimen dengan kelas 

kontrol. Sedangkan yang kedua poin f) tentang perbedaan hasil belajar aspek 

psikomotorik kelas ekperimen dan kelas kontrol. Pembahasaan lebih lanjut dapat 

dilihat pada poin diskusi. 
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E. Diskusi 

Diskusi dibuat untuk mengetahui aspek-aspek yang menyebabkan hipotesis 

penelitian tidak tercapai dan pembahasan pertanyaan penelitian. Hipotesis yang 

tidak tercapai ada dua yaitu, hipotesis poin d dan hipotesis poin f. Tidak Ada 

Perbedaan Kompetensi Kognitif Posttest Antara Kelas Eksperimen dengan Kelas 

Kontrol Siswa Kelas X SMK Negeri 1 Sedayu. Tidak Ada Perbedaan Kompetensi 

Psikomotorik Antara Kelas Eksperimen  dengan Kelas Kontrol Pada Siswa Kelas X 

SMK Negeri 1 Sedayu. Aspek yang ditinjau meliputi aspek teori, instrumen, 

responden, dan pelaksanaan pembelajaran.  

1. Tidak Ada Perbedaan Kompetensi Kognitif Posttest Antara Kelas 

Eksperimen dengan Kelas Kontrol Siswa Kelas X SMK Negeri 1 

Sedayu 

a) Ditinjau dari Teori 

Pembelajaran dengan menggunakan media mind mapping diharapkan 

mampu meningkatkan hasil pembelajaran pada siswa. Media mind mapping 

menurut Tony Buzan dalam bukunya “Buku Pintar Mind Mapp”, mind mapping 

adalah suatu cara mencatat yang kreatif, efektif dan secara harfiah akan 

memetakan pikiran pikiran. (Buku Pintar Mind Mapp, 2009; 4). Caroline Edward, 

mind mapping adalah cara paling efektif dan efisien untuk memasukkan, 

menyimpan dan mengeluarkan data dari atau ke otak. Sistem ini bekerja sesuai 

cara kerja alami otak kita, sehingga dapat mengoptimalkan seluruh potensi dan 

kapasitas otak manusia (Caroline Edward, 2009; 64). Kelebihan dari pembelajaran 

menggunakan media mind mapping adalah siswa lebih mudah memahami materi 

pembelajaran dalam satu kompetensi dasar secara cepat dan menyeluruh. Media 
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mind mapping memiliki efisensi pembelajaran yang baik karena dalam setiap 

pertemuan pembelajaran guru dan siswa dapat mempelajari satu sampai dengan 

dua kompetensi dasar sesuai dengan kurikulum yang diterapkan. Berdasarkan 

teori di atas dapat disimpulkan bahwa media mind mapping dapat membantu siswa 

dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil pembelajaran 

b) Ditinjau dari Instrumen  

Instrumen tes yang dibuat dikembangkan sesuai dengan materi mata 

pelajaran dasar dan pengukuran listrik kelas X kurikulum 2013. Instrumen tes layak 

digunakan setelah lulus validasi ahli (expert judgement). Soal yang sudah divalidasi 

ahli kemudian dilakukan uji coba instrumen kepada responden diluar sampel 

penelitian. Hasil uji coba tersebut digunakan untuk mengetahui validitas butir soal, 

reliabilitas, taraf kesukaran dan daya pembeda. Berdasarkan uji coba instrumen 

sebanyak 25 pretest dan 25 posttest butir soal diperoleh butir valid sebanyak 18 

untuk pretest dan 19.  Reliabilitas instrumen adalah Hasl diperoleh  𝑟20 sebesar 

0,748 untuk soal pretest diperoleh 𝑟20 sebesar 0,788 untuk soal posttest dan 

masing-masing tergolong cukup. Untuk tingkat kesukaran soal, diperoleh soal 

kategori mudah 9 soal, kategori sedang 15 soal dan ketegori sukar 1 soal untuk 

soal pretest. Sedangkan untuk soal posttest kategori mudah sebanyak 9 soal dan 

kategori sedang sebanyak 15 soal dan kategori sukar 1. Daya beda diperoleh soal 

kategori baik 6 soal, kategori cukup 12 soal dan ketegori  jelek 7 soal untuk soal 

pretest. Sedangkan untuk soal posttest kategori baik sebanyak 4 soal, kategori 

cukup sebanyak 16 soal dan kategori jelek sebanyak 5 soal. Berdasarkan tinjauan 

di atas dapat disimpulkan bahwa instrumen tes masuk kategori layak digunakan 

dalam penelitian ini. 
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c) Ditinjau dari Responden 

Reponden mendapat perlakuan pembelajaran menggunakan media mind 

mapping adalah kelas X TITL A terdiri dari 31 siswa sedangkan responden yang 

mendapatkan model pembelajaran konvensional adalah kelas X TIPTL B terdiri dari 

32 siswa. Mata pelajaran  Dasar Listrik dan Elektronika ada dalam silabus dan 

diberikan kepada kelas X TITL A dan X TITL B. Berdasarkan tinjauan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pemilihan responden yaitu kelas X TITL A dan kelas X TITL B 

sudah sesuai dengan prosedur penelitian. 

d) Ditinjau dari Pelaksanaan 

Pertemuan pertama pada kelas eksperimen, peneliti ditemani oleh guru 

pengampu mata pelajaran Dasar Listrik dan Elektroinika. Suasana pembelajaran 

berlangsung kondusif. Pretest diberikan kepada siswa yang dikerjakan dengan 

sungguh-sungguh. Selesai pretest dilanjutkan pemberian materi dengan 

menerapkan model pembelajaran mind mapping. Guru pengampu mata pelajaran 

menyerahkan kelas kepada peneliti. Awal mula siswa terlihat bingung dan tidak 

tahu tentang media mind mapping yang akan diberikan. Respon siswa terlihat 

antusias walaupun tidak secara keseluruhan.  

Pertemuan kedua, peneliti langsung masuk kelas tanpa didampingi oleh 

guru pengampu mata pelajaran. Kondisi yang sama terlihat seperti pada 

pertemuan pertama, siswa tampak kurang antusias dalam mengikuti proses 

pembelajaran dengan menggunakan media mind mapping. Selesai pembelajaran 

dengan media mind mapping siswa diberikan tugas kelompok yang dikerjakan oleh 

seluruh siswa dengan antusias. Pertemuan ketiga dilaksanakan dengan kegiatan 
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diskusi kelompok berjalan lancar, terjadi interaksi antara siswa yang pandai dan 

kurang pandai meskipun masih kurang maksimal. Kondisi gaduh terjadi pada saat 

peneliti membagi kelompok namun siswa terlihat antusias dan aktif bertanya 

tentang persolaan dari tugas kelompok yang diberikan. Peneliti mengatur siswa 

agar tetap tenang selama proses mengerjakan tugas kelompok. Penugasan 

kelompok yang diberikan membutuhkan waktu dua pertemuan sehingga siswa 

tidak sempat membuat model rancangan media mind mapping, akibatnya 

penerapan strategi media mind mapping kurang maksimal. 

Pelaksanaan kelas kontrol berjalan lancar, peneliti memberikan pelajaran 

menggunakan cara menerangkan materi secara lisan dan menggunakan media 

papan tulis. Siswa terlihat kurang antusias dan membutuhkan waktu lebih lama 

untuk memahami materi yang disampaikan. Proses pembelajaran terjadi satu arah 

dengan guru sebagai pusatnya. Interaksi dua arah hanya terjadi dalam intensitas 

yang kecil, namun kondisi kelas lebih tenang dibandingkan dengan kelas 

eksperimen. 

Berdasarkan diskusi di atas peneliti menyimpulkan bahwa tidak adanya 

perbedaan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran  dengan 

media mind mapping-konvensional disebabkan oleh aspek poin d yaitu bagian 

pelaksanaan. Siswa kelas eksperimen terlalu fokus pada pengerjaan tugas 

kelompok, membutuhkan suasana kondusif agar stategi pembejalaran terlaksana 

sehingga strategi media mind mapping tidak berjalan secara maksimal. Stretegi 

pembelajaran bisa berjalan bila terjadi interaksi guru dan siswa, sehingga siswa 

belajar dengan aktif karena strategi pembelajaran yang menarik.  
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2. Tidak Ada Perbedaan Kompetensi Psikomotorik Antara Kelas 

Eksperimen  dengan Kelas Kontrol Pada Siswa Kelas X SMK Negeri 

1 Sedayu. 

a) Ditinjau dari Teori 

Kompetensi aspek psikomotorik adalah aspek yang terfokus pada 

kemampuan dan ketrampilan siswa dalam menyelsaikan suatu kegiatan atau 

praktik dalam pembelajaran yang dilakukan. Pengertian psikomotrik juga 

disebutkan oleh Cucu Suhana dalam bukunya “Konsep Strategi Pemebalajaran” 

(2012:20-23) menyebutkan bahwa aspek psikomorotik terdidi dari: Persepsi 

(perception), yaitu alat perasa yang membimbing efektivitas gerak siswa. Kesiapan 

(set), yaitu kesediaan siswa untuk mengambil tindakan. Respon terbimbing (guide 

respons), yaitu tahap awal siswa untuk belajar kemampuan yang lebih komplek, 

meliputi peniruan gerak yang mencoba-coba dengan menggunakan tanggapan 

jamak menangkap suatu gerak. Mekanisme (mechanisme), yaitu gerakan 

penampilan yang melukiskan proses dimana gerak telah diperlajari oleh siswa, 

kemudian dilakukan oleh siswa sampai menjadi terbiasa. Respon nyata komplek 

(complex over respons), yairu penampilan gerakan secara mahir dan cermat dalam 

bentuk gerakan yang rumit. Penyesuaian (adaptation), yaitu keterampilan yang 

dikembangkan secara lebih baik sehingga siswa dapat mengolah gerakan yang 

sesuai dengan masalah yang dihadapi. Penciptaan (origination), yaitu pecipataan 

gerakan yang sesuai dengan situasi dan masalah tertentu sebagai kreativitas 

siswa. Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa aspek psikomotorik 

menjadi tolak ukur dalam hasil pembelajaran.  
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b) Ditinjau dari Instrumen 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket observasi yang 

terdiri dari 4 aspek yang harus dinilai persiapan kerja, sistematika kerja, hasil kerja 

dan waktu. Dari 4 aspek tersebut penilaian yang digunakan setiap aspek terdiri 

dari 4 kategoi nilai yaitu angka 1 sampai dengan 4. Sebelum instrumen digunakan 

instrumen angket observasi divalidasi oleh validator. Dari hasil validasi tersebut 

menyatakan bahwa instrumen layak untuk digunakan  dengan revisi. Pengambilan 

data dilakukan pada saat siswa sedang melakukan praktik pengukuran arus DC 

pada pertemuan ke empat. Setiap siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk 

pengambilan data arus listrik DC. 

c) Ditinjau dari Responden 

Reponden mendapat perlakuan pembelajaran menggunakan media mind 

mapping adalah kelas X TITL A terdiri dari 31 siswa sedangkan responden yang 

mendapatkan model pembelajaran konvensional adalah kelas X TIPTL B terdiri dari 

32 siswa. Praktik pengambilan arus DC dalam Dasar Listrik dan Elektronika sesuai 

dengan silabus dan diberikan kepada kelas X TITL A dan X TITL B. Berdasarkan 

tinjauan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilihan responden yaitu kelas X TITL 

A dan kelas X TITL B sudah sesuai dengan prosedur penelitian. 

d) Ditinjau dari Pelaksanaan 

Pelaksanaan berlangsung sesuai dengan prosedur yang ada, sebelum 

memulai praktik pengukuran arus DC guru pengampu mendampingi dan 

menjelaskan tentang prosedur praktik. Pada awal pertemuan praktik telah 

ditentukan kelompok masing-masing. Tiap kelompok terdiri dari 3 sampai 4 siswa 
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dan tidak diperbolehkan berganti kelompok dengan yang lain. Untuk kelas mind 

mapping praktik berjalan dengan lancar beberapa siswa sedikit mengalami 

kesulitan dalam membaca skala multimeter pada saat mengukur tegangan DC. 

Selain beberapa siswa belum dapat membandingkan hasil praktik dangan teori 

yang telah disampaikan sebelumnya namun karena terdapat media mind mapping 

siswa menjadi terbantu. Kelas kontrol juga berlangsung lancar, beberapa siswa 

juga belum dapat membaca skala multimeter dengan benar dan membandingkan 

data praktik dengan teori. Pengambilan data aspek psikomotorik berfokus pada 

penilaian setiap hasil kerja kelompok. 

Berdasarkan diskusi di atas peneliti menyimpulkan bahwa tidak adanya 

perbedaan hasil belajar siswa dalam aspek psikomotorik dengan menggunakan 

model pembelajaran  dengan media mind mapping dan konvensional disebabkan 

oleh aspek poin 4 yaitu bagian pelaksanaan. Kedua kelas sama-sama mengalami 

permasalahan yang sama sehingga tidak sesuai hipotesis. 
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