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ABSTRAK 

 
Anggriani, Agustin. 2015. Implementasi Model Mind Mapping Berbantuan 

Media Audio Visual untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Karangan 

Narasi Siswa Kelas III SD Negeri Sekaran 01 Semarang. Sarjana Pendi-

dikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: 

Dra. Nuraeni Abbas, M.Pd. 252 halaman. 

 

Berdasarkan observasi dan refleksi yang dilakukan peneliti, proses pem-

belajaran dan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis karangan narasi di ke-

las III SDN Sekaran 01 Semarang belum baik. Selain itu, ketuntasan klasikal ke-

terampilan menulis karangan narasi siswa hanya mencapai 54,35%. Perbaikan di-

lakukan dengan model mind mapping berbantuan media audio visual untuk mem-

perbaiki proses pembelajaran serta meningkatkan aktivitas siswa dan keterampilan 

menulis karangan narasi siswa kelas III SDN Sekaran 01 Semarang. 

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi model 

mind mapping berbantuan media audio visual dalam proses pembelajaran menulis 

karangan narasi dan bagaimanakah model mind mapping berbantuan media audio 

visual dapat meningkatkan aktivitas serta keterampilan menulis karangan narasi 

siswa? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pembelajaran 

serta meningkatkan aktivitas siswa dan keterampilan menulis karangan narasi sis-

wa dalam pembelajaran dengan model mind mapping berbantuan media audio vi-

sual di kelas III SDN Sekaran 01 Semarang. 

Penelitian dilaksanakan dalam 3 siklus. Setiap siklus terdiri atas tahap pe-

rencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah guru dan 

siswa kelas III SDN Sekaran 01 Semarang. Teknik pengumpulan data mengguna-

kan tes dan nontes. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantita-

tif dan analisis deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan: (1) proses pembelajaran pada siklus I mem-

peroleh skor 25 dengan kategori sangat baik, siklus II memperoleh skor 26 dengan 

kategori sangat baik dan pada siklus III memperoleh skor 28 dengan kategori san-

gat baik, (2) aktivitas siswa pada siklus I memperoleh skor 17,33 dengan kategori 

baik, pada siklus II memperoleh skor 20,93 dengan kategori baik dan pada siklus 

III  memperoleh skor 24,91 dengan kategori sangat baik, (3) persentase ketuntasan 

klasikal pada siklus I sebesar 73,91%, meningkat pada siklus II menjadi 84,78%, 

dan meningkat lagi pada siklus III menjadi 95,65%.  

Simpulan penelitian ini adalah implementasi model mind mapping berban-

tuan media audio visual dapat memperbaiki proses pembelajaran serta meningkat-

kan aktivitas siswa dan keterampilan menulis karangan narasi siswa. Saran bagi 

guru adalah hendaknya dalam mengajarkan keterampilan menulis karangan narasi 

menggunakan model yang sesuai agar proses dan hasil belajar baik, antara lain 

dengan model mind mapping berbantuan media audio visual. 

 

Kata kunci: karangan narasi, audio visual, mind mapping 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia yang masih memi-

liki masalah besar dalam bidang pendidikan. Padahal, pendidikan adalah suatu u-

saha untuk menghasilkan sumber daya manusia terdidik dan cerdas dalam menja-

wab tantangan masa depan. Usaha pemerintah dalam mewujudkan pendidikan 

yang menghasilkan sumber daya manusia terdidik dan cerdas dalam menjawab 

tantangan masa depan sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional pa-

da Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, serta bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak  mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Menurut Sho-

imin (2014:15), bagian dari tujuan pendidikan nasional adalah pembangunan sum-

ber daya manusia yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi kesuksesan 

dan kesinambungan pembangunan nasional. 

Berdasarkan hasil penelitian Depdiknas Balitbang Pusat Kurikulum yang di-

himpun dalam Naskah Akademik Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran 

Bahasa pada tahun 2007, menunjukan bahwa guru kurang mampu memilih meto-
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de pembelajaran yang sesuai dengan indikator, masih banyak guru yang belum 

menggunakan metode pembelajaran yang variatif, serta belum dapat menyusun 

bahan ajar berbasis teknologi informasi. 

Di dalam pelaksanaan pembelajaran juga sering terjadi kendala dikarenakan 

siswa kurang mengerti dan memahami materi yang disampaikan oleh guru. Ken-

dala tersebut juga dihadapi oleh guru kelas III SDN Sekaran 01 Semarang dalam 

menyampaikan materi keterampilan menulis karangan narasi. Berdasarkan hasil 

observasi dan refleksi di kelas III SDN Sekaran 01 Semarang, tampak gambaran 

proses pembelajaran menulis karangan narasi yang belum baik. Pada kegiatan pra-

pembelajaran, guru belum melakukan pengondisian kelas, sehingga masih ada be-

berapa siswa yang gaduh. Kemudian guru langsung menjelaskan materi pelajaran 

tanpa melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, serta memotivasi 

siswa sebelum penyampaian materi pelajaran. Guru dalam menjelaskan materi 

hanya menggunakan buku teks, tanpa menggunakan media berbasis teknologi in-

formasi yang inovatif dan menarik. Materi hanya mencakup pengertian karangan 

narasi dan contoh karangan narasi, serta tidak mencakup penggunaan ejaan dan 

tanda baca yang tepat. Setelah menjelaskan materi, guru memberikan tugas indi-

vidual kepada siswa untuk menulis karangan narasi sesuai tema yang disepakati 

bersama. Pada saat proses penugasan berlangsung, guru berkeliling kelas untuk 

membimbing siswa, namun guru belum mengarahkan siswa untuk melakukan 

brainstorming sebelum menulis karangan narasi. Selain itu, guru juga belum 

memberikan kiat yang menarik dan inovatif agar siswa dapat menulis karangan 

narasi dengan mudah. Pada kegiatan selanjutnya, hasil kerja siswa dikumpulkan 
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tanpa adanya kegiatan presentasi. Setelah itu, dilakukan kegiatan menutup pela-

jaran dengan menyimpulkan materi pelajaran. Di dalam kegiatan tersebut, guru 

belum memberikan penguatan, umpan balik, dan pesan akademik kepada siswa. 

Siswa di dalam pembelajaran menulis karangan narasi di kelas III SDN Se-

karan 01 belum menunjukkan aktivitas mempersiapkan diri dengan baik untuk 

menerima pelajaran. Siswa belum tertib dan rapi di tempat duduk masing-masing 

dan masih gaduh saat pelajaran dimulai. Namun demikian, siswa sudah datang te-

pat waktu dan menyiapkan alat tulis serta buku pelajaran sebelum pelajaran dimu-

lai. Pada aspek aktivitas mendengarkan penjelasan guru, siswa sudah memperha-

tikan penjelasan guru, namun siswa belum memberikan umpan balik dan belum 

mampu membuat simpulan serta menjelaskan materi pelajaran yang diajarkan gu-

ru. Selain itu, siswa sudah berkonsentrasi terhadap penjelasan guru, namun hanya 

sebagian siswa yang mencatat materi pelajaran dan bertanya tentang materi pela-

jaran yang diajarkan. Pada saat kegiatan penugasan menulis karangan narasi, sis-

wa sudah membuat karangan narasi sesuai tema yang disepakati, namun masih 

ada sebagian siswa yang menulis karangan dengan judul dan ide yang sama de-

ngan milik temannya. Semua siswa dapat menyelesaikan karangan narasi tepat 

waktu. 

Keberhasilan pembelajaran dapat dilihat dari ketuntasan klasikalnya. Hasil 

pengolahan data prasiklus diperoleh ketuntasan klasikal siswa kelas III SDN Se-

karan 01 Semarang pada pembelajaran keterampilan menulis karangan narasi ma-

sih belum sesuai harapan, yaitu sekurang-kurangnya 85% (Hamdani, 2011:60). 

Data menunjukkan ketuntasan klasikal siswa kelas III SDN Sekaran 01 Semarang 
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pada pembelajaran menulis karangan narasi mencapai 54,35%. Sebanyak 25 dari 

46 siswa telah mendapatkan skor dengan kategori tuntas, sedangkan sebanyak 21 

siswa belum mencapai ketuntasan skor. Skor tertinggi yang dapat dicapai siswa 

kelas III SDN Sekaran 01 Semarang adalah 75, dan skor terendahnya adalah 45,8. 

Berpijak pada permasalahan dalam proses pembelajaran, aktivitas siswa, 

serta keterampilan menulis karangan narasi siswa, maka diperlukan adanya penan-

ganan untuk memperbaiki proses pembelajaran serta meningkatkan aktivitas siswa 

dan keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas III SDN Sekaran 01 Sema-

rang. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengangkat permasalahan pembelajaran 

karangan narasi dalam sebuah penelitian tindakan kelas. Karangan narasi merupa-

kan karangan yang di dalamnya memuat cerita pengalaman dengan kronologi 

waktu tertentu (Nurudin, 2012:54). Siswa mengalami banyak pengalaman dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal ini tentunya menjadi ide yang sangat mudah dituang-

kan dalam bentuk tulisan. Dengan demikian, karangan narasi adalah karangan 

yang cocok diajarkan pada siswa kelas III yang sedang menekuni tahap permulaan 

menulis karangan. 

Berdasarkan pemaparan gambaran proses pembelajaran menulis karangan 

narasi di kelas III SDN Sekaran 01 Semarang, terdapat kecenderungan bahwa di 

dalam kegiatan pembelajaran menulis karangan narasi, guru tidak menyampaikan 

materi dengan model yang inovatif. Guru juga tidak menganjurkan kepada siswa 

untuk mencari ide-ide dan kata kunci dalam kegiatan pramenulis, sehingga ka-

rangan narasi siswa tidak terorganisasi dengan baik dan hasilnya tidak sesuai yang 

diharapkan. Media pembelajaran yang digunakan pun tidak berbasis teknologi in-
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formasi dan guru hanya mengenalkan materi dengan komunikasi verbal, sehingga 

siswa kurang memahami objek-objek abstrak yang diajarkan dalam pembelajaran. 

Hal ini berakibat pada proses pembelajaran dan aktivitas siswa yang masih belum 

baik, serta ketuntasan klasikal dalam pembelajaran menulis karangan narasi yang 

belum mencapai sekurang-kurangnya 85%. 

Perbaikan proses pembelajaran serta peningkatan aktivitas siswa dan kete-

rampilan menulis karangan narasi siswa kelas III SDN Sekaran 01 Semarang da-

pat dilakukan dengan model dan media yang menarik serta inovatif. Hambatan-

hambatan yang terjadi pada pembelajaran sebelumnya, seperti belum diterapkan-

nya model yang mampu mengarahkan siswa untuk merekam kata kunci dan ide 

sebelum menulis serta belum digunakannya media berbasis teknologi informasi 

sudah seharusnya diatasi. Oleh karena itulah, peneliti mengatasi hambatan-ham-

batan tersebut melalui implementasi model mind mapping berbantuan media audio 

visual. Model mind mapping memiliki kelebihan (Swadarma, 2013:9), di antara-

nya: menarik dan mudah tertangkap mata (eye catching), orang dapat melihat se-

jumlah besar data dengan mudah pada mind mapping, meningkatkan kinerja ma-

najemen pengetahuan, memaksimalkan sistem kerja otak, saling berhubungan satu 

sama lain sehingga semakin banyak ide dan informasi yang dapat disajikan, me-

macu kreativitas, sederhana dan mudah dikerjakan, serta sewaktu-waktu dapat 

me-recall data yang ada dengan mudah. Dengan demikian, model mind mapping 

adalah model yang inovatif dan tepat diterapkan dalam upaya memperbaiki proses 

pembelajaran, serta meningkatkan aktivitas siswa dan keterampilan menulis ka-

rangan narasi siswa kelas III SDN Sekaran 01 Semarang. 
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Di dalam proses pembelajaran keterampilan menulis karangan narasi, guru 

perlu memanfaatkan media audio visual untuk menciptakan kegiatan pembela-

jaran yang menarik bagi siswa. Menurut Susilana dan Riyana (2009:20) media au-

dio visual memiliki kelebihan. Adapun kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh 

media audio visual adalah dapat digunakan untuk menyajikan pesan di semua u-

kuran ruangan kelas, dapat menyajikan pesan yang banyak dalam waktu yang re-

latif singkat, serta menarik karena memungkinkan penyajian yang variatif dan di-

sertai dengan warna-warna yang menarik. Selain itu, kelebihan yang dimiliki me-

dia audio visual adalah adanya unsur suara yang memungkinkan untuk memper-

jelas objek yang ditampilkan. Di dalam pembelajaran keterampilan menulis narasi 

dengan model mind mapping, media audio visual memungkinkan guru untuk me-

nayangkan contoh mind mapping yang sudah jadi serta contoh karangan narasi 

berdasarkan mind mapping tersebut.  

Oleh karena itulah peneliti bekerja sama dengan guru kolaborator menggu-

nakan model pembelajaran inovatif mind mapping berbantuan media audio visual. 

Guru di dalam model mind mapping dituntut untuk dapat mengajak siswa menu-

angkan gagasan dalam alat organisasional informasi dengan mudah. Dengan mo-

del mind mapping berbantuan media audio visual, pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan karena siswa dapat berkreasi sesuai jalur imajinasinya dan siswa 

dapat menyimak materi pelajaran pada media yang memanfaatkan indera peng-

lihatan dan pendengaran sekaligus, sehingga pembelajaran lebih menarik dan ti-

dak membosankan. 
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Guru sebagai tokoh yang berperan penting dalam menjalankan proses pen-

didikan berkewajiban menciptakan kegiatan pembelajaran yang menarik sesuai 

dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 32  Tahun 2013  (2013:10), bah-

wa  proses  pembelajaran  pada  satuan pendidikan diselenggarakan  secara  in-

teraktif,  inspiratif, menyenangkan, menantang, serta memotivasi siswa untuk 

berpartisipasi aktif. Guru juga harus mampu membuat inovasi pembelajaran yang 

dirancang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, sehingga dapat memotivasi 

siswa dalam belajar. Hamdani (2011:204) menegaskan bahwa pengembangan 

rencana pelaksanaan pembelajaran menuntut pemikiran, pengambilan keputusan 

dan pertimbangan guru. Model pembelajaran mind mapping berbantuan media au-

dio visual merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang dianggap sesuai 

dengan tuntutan tersebut. 

Kondisi ini diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Sulis-

tyaningsih pada tahun 2010 dengan judul Peningkatan Kemampuan Menulis Na-

rasi dengan Metode Peta Pikiran (Mind Mapping) pada Siswa Kelas V SD Negeri 

Karangasem III Surakarta Tahun Pelajaran 2010/2011 yang menunjukkan pening-

katan kualitas pembelajaran. Ada peningkatan kualitas pembelajaran menulis na-

rasi setelah diadakan tindakan kelas dengan metode mind mapping. Hal itu dapat 

ditunjukkan dengan meningkatnya skor rata-rata kegiatan guru pada siklus I yaitu 

2,56 dengan kriteria baik dan meningkat pada siklus II dengan skor sebesar 3,67 

dengan kriteria sangat baik. Skor rata-rata kegiatan siswa pada siklus I adalah se-

besar 2,67 dengan kriteria baik dan meningkat pada siklus II menjadi 3,75 dengan 

kriteria sangat baik. Kedua, ada peningkatan kemampuan menulis narasi setelah 
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diadakan tindakan kelas dengan mind mapping. Hal itu dapat ditunjukkan dengan 

meningkatnya kemampuan menulis narasi siswa sebelum dan sesudah tindakan. 

Pada siklus I ada peningkatan kemampuan menulis narasi dari rata-rata 61,2 men-

jadi 65,8 dengan ketuntasan klasikal 68% dan pada siklus II ada peningkatan ke-

mampuan menulis narasi dari rata-rata 65,8 menjadi 73,4 dengan ketuntasan kla-

sikal 84%. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah dapat memperbaiki proses pembela-

jaran menulis narasi serta meningkatkan aktivitas siswa dan keterampilan menulis 

karangan narasi dengan model pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, 

sehingga siswa dapat lebih terampil, aktif, serta kreatif dalam menerima pelajaran. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka peneliti melaku-

kan penelitian tindakan kelas dengan judul ”Implementasi Model Mind Mapping 

Berbantuan Media Audio Visual untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Ka-

rangan Narasi Siswa Kelas III SD Negeri Sekaran 01 Semarang”. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat diru-

muskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah implementasi model mind mapping berbantuan media audio 

visual dalam proses pembelajaran menulis karangan narasi siswa kelas III 

SDN Sekaran 01 Semarang? 
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2) Bagaimanakah model mind mapping berbantuan media audio visual dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran menulis karangan 

narasi siswa kelas III SDN Sekaran 01 Semarang? 

3) Bagaimanakah model mind mapping berbantuan media audio visual dapat 

meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas III SDN 

Sekaran 01 Semarang? 

 

1.2.2 Pemecahan Masalah  

Berdasarkan akar penyebab masalah yang ada, maka didapatkan alternatif 

pemecahan yang sesuai yaitu dengan menggunakan model mind mapping berban-

tuan media audio visual. 

Model mind mapping merupakan pembelajaran berbasis radiant thinking 

yang dikembangkan oleh seorang ahli psikologi, Tony Buzan. Swadarma (2013: 

3) menyatakan mind mapping terdiri atas kata mind dan mapping. Mind adalah 

pemikiran. Mapping adalah cara mencatat yang efektif, efisien, kreatif, menarik, 

mudah, dan berdaya guna karena dilakukan dengan cara memetakan pikiran-pi-

kiran. Sedangkan media audio visual adalah media yang memiliki unsur auditif 

dan visual. Menurut teori kerucut pengalaman Edgar Dale, media audio visual me-

miliki efektivitas yang lebih tinggi daripada media visual dan media audio (Suki-

man, 2012:184). 

Adapun tahapan-tahapan pembelajaran menggunakan model mind map-

ping berbantuan media audio visual yang telah dimodifikasi oleh peneliti berda-
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sarkan tahapan-tahapan yang ditulis oleh Swadarma (2013:65) untuk menga-

jarkan keterampilan menulis karangan narasi adalah sebagai berikut: 

1) Kegiatan Prapembelajaran 

Pada kegiatan prapembelajaran, guru mengucapkan salam, berdoa bersama 

siswa, mengondisikan kelas, serta melakukan presensi untuk mengetahui sis-

wa yang hadir dan tidak hadir. 

2) Membuka Pembelajaran dengan Apersepsi 

Pada kegiatan ini, guru melakukan apersepsi dengan siswa, bertanya kepada 

siswa mengenai materi pelajaran pada pertemuan sebelumnya, menyampaikan 

tujuan pembelajaran, serta memotivasi siswa agar semangat dalam mengikuti 

pembelajaran. 

3) Pengarahan Cara Membuat Mind Mapping 

Guru menyampaikan materi pelajaran dengan bantuan media audio visual. 

Kemudian guru menjelaskan pada siswa tentang penggunaan garis hubung 

yang melengkung berwarna-warni serta kata kunci dalam mind mapping. 

Setelah itu, guru menjelaskan beberapa contoh mind mapping serta hasil ka-

rangan narasi berdasarkan contoh mind mapping yang ditunjukkan guru. Sis-

wa dapat menanggapi secara lisan dan mengikuti alur pembuatan mind map-

ping dengan bimbingan guru pada tahap brainstorming. Pada kegiatan ini guru 

juga membuka kesempatan bertanya jawab dengan siswa mengenai materi 

yang dipelajari. 
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4) Kegiatan Penugasan Kelompok dan Bimbingan Pembuatan Mind Mapping 

Siswa membuat mind mapping dalam sebuah kelompok yang telah dibentuk. 

Guru membagikan lembar kerja untuk membuat mind mapping dan membe-

rikan penjelasan tentang tema yang diberikan. Siswa dapat saling membantu 

dalam kegiatan mencurahkan ide dan menggambar. Guru berkeliling kelas un-

tuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam membuat mind map-

ping, mengingatkan siswa agar menggunakan kreativitas dan imajinasi ma-

sing-masing untuk membuat mind mapping, serta menjawab pertanyaan siswa 

dan memberikan bimbingan lebih pada siswa yang belum paham. 

5) Kegiatan Penugasan Individual dan Bimbingan Penulisan Karangan Narasi 

Guru menugaskan siswa untuk menulis karangan narasi berdasarkan mind 

mapping yang telah dibuat. Contoh karangan narasi yang pembuatannya ber-

dasarkan mind mapping ditayangkan pada media audio visual. Guru membim-

bing siswa dalam menguraikan mind mapping mereka menjadi kalimat yang 

padu, kemudian berkeliling kelas untuk membantu siswa yang mengalami ke-

sulitan dalam menulis karangan narasi. Selain itu, guru juga mengingatkan 

siswa untuk menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat dan memotivasi 

siswa untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. 

6) Presentasi Karya 

Setelah pelaksanaan penugasan, guru memeriksa hasil kerja siswa. Beberapa 

siswa yang mengerjakan dengan rapi dan tidak membuat kegaduhan di kelas 

dipilih untuk mempresentasikan karyanya, sementara siswa yang lain diharap-

kan terlibat aktif dalam kegiatan presentasi dengan cara mengajukan pertanya-
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an atau memberikan tanggapan atas hasil karya temannya. Reward diberikan 

kepada siswa yang aktif dalam kegiatan presentasi di kelas, baik siswa yang 

mempresentasikan karya ataupun memberikan tanggapan. Siswa yang belum 

mempresentasikan karya dapat menempelkan karyanya di papan pajangan, se-

mentara siswa lain dapat menanggapi karya temannya dengan menulis tang-

gapan di papan pajangan tersebut. 

7) Kegiatan Menutup Pelajaran 

Pada kegiatan menutup pelajaran, guru memberikan penguatan kepada siswa, 

kemudian menyimpulkan materi bersama siswa mengenai materi yang telah 

dibahas. Selanjutnya guru menyampaikan refleksi dan umpan balik atas hasil 

karya siswa dan menyampaikan pesan akademik agar siswa belajar dengan 

giat. 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1) Mendeskripsikan implementasi model mind mapping berbantuan media 

audio visual dalam proses pembelajaran menulis karangan narasi siswa 

kelas III SDN Sekaran 01 Semarang. 

2) Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis karangan 

narasi siswa kelas III SDN Sekaran 01 Semarang dengan implementasi 

model mind mapping berbantuan media audio visual. 

3) Meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas III 

SDN Sekaran 01 Semarang dengan implementasi model mind mapping 

berbantuan media audio visual. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan membawa suatu kontribusi terhadap pe-

ngembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, hasil penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Adapun manfaat yang 

ingin dicapai yaitu:  

1.4.1 Manfaat Teoretis 

 Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai fakta bahwa model mind 

mapping berbantuan media audio visual dapat memperbaiki proses pembelajaran 

serta meningkatkan aktivitas siswa dan keterampilan menulis karangan narasi sis-

wa kelas III SDN Sekaran 01 Semarang. Penelitian ini juga dapat digunakan seba-

gai referensi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan model mind map-

ping berbantuan media audio visual. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi Siswa 

Penerapan model mind mapping berbantuan media audio visual dan peng-

gunaan penilaian kelas melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Keter-

libatan siswa dalam proses pembelajaran diharapkan menimbulkan keber-

maknaan belajar, sehingga mampu meningkatkan daya ingat siswa serta me-

ningkatkan hasil belajar siswa. 

2) Bagi Guru 

Guru dapat mengetahui keunggulan model mind mapping berbantuan media 

audio visual sehingga guru menjadi lebih profesional dengan penggunaan 

model dan media tersebut. Hal ini tentunya menambah wawasan bagi guru 
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dalam menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan ser-

ta memotivasi guru untuk lebih kreatif dalam pelaksanaan proses pembelajar-

an. 

3) Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di seko-

lah, meningkatkan mutu  lulusan sekolah, mendorong sekolah untuk mela-

kukan pembelajaran yang inovatif guna perbaikan dalam pembelajaran me-

nulis karangan narasi, serta menumbuhkan kerja sama antarguru yang ber-

dampak positif pada kualitas pembelajaran di sekolah. Penelitian ini juga da-

pat digunakan sebagai bahan acuan untuk meningkatkan keterampilan menu-

lis karangan narasi melalui implementasi model mind mapping berbantuan 

media audio visual. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Bahasa 

Menurut Yuniawan (2012:2), alat komunikasi yang paling ampuh adalah 

bahasa. Dengan bahasa, manusia sebagai makhluk sosial dapat berinteraksi satu 

dengan yang lain secara efektif. Hal ini diperkuat pendapat oleh Sugihastuti (da-

lam Kusumaningsih et al, 2013:13) yang menyatakan bahwa bahasa merupakan a-

lat komunikasi yang efektif antarmanusia. Dalam berbagai macam situasi, bahasa 

dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan gagasan pembicara kepada pendengar 

atau penulis kepada pembaca. 

Siswandi (2006:26) mengungkapkan bahwa empat pilar dalam berbahasa 

meliputi: 

1. Mendengarkan 

Mendengarkan, memahami, dan memberikan tanggapan terhadap gagasan, 

pendapat, dan perasaan orang lain dalam berbahasa bentuk wacana lisan. 

2. Berbicara 

Berbicara secara efektif dan efisien untuk mengungkapkan gagasan, penda-

pat, kritikan, perasaan, dalam berbagai bentuk kepada berbagai mitra bicara 

sesuai dengan tujuan dan konteks pembicaraan. 
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3. Membaca 

Membaca dan memahami berbagai jenis wacana, baik secara tersurat 

maupun tersirat untuk berbagai tujuan. 

4. Menulis 

Menulis secara efektif dan efisien berbagai jenis karangan dalam berbagai 

konteks. 

Siswandi (2006:28) juga mengungkapkan bahwa bahasa sebagai alat ko-

munikasi dapat digunakan untuk berbagai macam fungsi sesuai dengan apa yang 

ingin disampaikan oleh penutur, misalnya untuk menyampaikan informasi faktual 

(mengidentifikasikan, melaporkan, menanyakan, dan mengoreksi); menyatakan si-

kap intelektual (menyatakan setuju atau tidak setuju, menyanggah, dan sebagai-

nya); menyatakan sikap emosional (senang, tidak senang, harapan, kepuasan, dan 

sebagainya); menyatakan sikap moral (meminta maaf, menyatakan penyesalan, 

penghargaan, dan sebagainya); menyatakan perintah (mengajak, mengundang, 

memperingatkan, dan sebagainya); untuk bersosialisasi (menyapa, memperke-

nalkan diri, menyampaikan selamat, meminta perhatian, dan sebagainya). 

Bahasan dalam penelitian ini adalah tentang bahasa dalam ranah komu-

nikasi tulis. Finoza (2005:5) menegaskan tentang keunggulan berkomunikasi se-

cara tulis yaitu: 1) mempunyai bukti autentik, 2) dasar hukumnya kuat, 3) dapat 

disajikan lebih matang, dan 4) lebih sulit dimanipulasi. 

Di dalam mempelajari bahasa, perkembangan bahasa juga seiring dengan 

perkembangan kognitif, artinya, semakin tinggi kemampuan kognitif seseorang, 

maka semakin bertambah pula kemampuan bahasanya (Umareani et al, 2014:3). 
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Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahasa 

adalah alat komunikasi yang efektif yang dapat digunakan antarmanusia untuk 

mengungkapkan gagasan dan perasaan. Bahasa memiliki empat pilar yaitu men-

dengarkan, berbicara, membaca, dan menulis, serta di dalam mempelajarinya 

sangat bergantung pada kemampuan kognitif yang dimiliki seseorang.  

2.1.2 Pembelajaran Bahasa Indonesia 

2.1.2.1 Hakikat Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar siswa memiliki kemampuan 

sebagai berikut: 

1. Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, 

baik secara lisan maupun tulis. 

2. Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan dan bahasa negara. 

3. Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif 

untuk berbagai tujuan. 

4. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, 

serta kematangan emosional dan sosial. 

5. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, mem-

perhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berba-

hasa. 

6. Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan 

intelektual manusia Indonesia (Depdiknas, 2006:10). 
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Mata pelajaran Bahasa Indonesia menurut Siswandi (2006:28) merupakan 

mata pelajaran yang menekankan pada aspek belajar berkomunikasi. Oleh karena 

itu aktivitas pembelajaran diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa da-

lam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pembelajaran 

bahasa juga mencakup aspek mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. 

Keempat aspek tersebut sebaiknya mendapat porsi yang seimbang. Kemampuan 

berkomunikas dapat ditingkatkan melalui pembelajaran mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bahasa Indonesia 

adalah mata pelajaran yang bertujuan agar siswa dapat berkomunikasi secara efek-

tif baik dalam aspek mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Selain itu, 

siswa akan memiliki kebanggaan terhadap bahasa Indonesia dan karya sastra 

bangsa ketika siswa mempelajari bahasa Indonesia dengan baik. 

2.1.2.2 Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Sekolah dasar merupakan momentum awal bagi siswa untuk meningkatkan 

kemampuan dirinya. Melalui pendidikan, pemerintah telah merancang berbagai 

program yang bersifat mendidik guna meningkatkan kualitas generasi muda. Hal 

ini lantaran kemajuan suatu bangsa dipengaruhi oleh mutu pendidikan dari bangsa 

itu sendiri (Umareani et al, 2014:2). 

Salah satu kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh siswa sekolah dasar 

adalah kemampuan berbahasa yang baik melalui pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Menurut Abidin (2013:5), pembelajaran Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai 

serangkaian aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencapai keterampilan bahasa 
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tertentu. Selaras dengan hal tersebut, Umareani et al (2014:2) berpendapat bahwa 

pembelajaran Bahasa Indonesia dimaksudkan untuk melatih keterampilan men-

dengar, berbicara, membaca, dan menulis yang masing-masing erat hubungannya. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia menurut Abidin (2013:14) bertujuan membentuk 

kompetensi komunikatif pada diri siswa. Tidak hanya dalam hal komunikasi, na-

mun juga mencakup penguasaan kompetensi gramatika bahasa, sosiolinguistik, 

pragmatis, wacana, dan strategis. 

Susanto (2014:245) mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran Bahasa 

Indonesia di sekolah dasar antara lain agar siswa mampu menikmati dan meman-

faatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan 

kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Adapun 

tujuan khususnya yaitu agar siswa memiliki kegemaran membaca, meningkatkan 

karya sastra untuk meningkatkan kepribadian, serta mempertajam kepekaan, pera-

saan, dan memperluas wawasan kehidupannya. 

Menurut Brown (dalam Abidin, 2013:81), prinsip pembelajaran bahasa yang 

bermakna antara lain: 

1. Dimulai dengan memberikan penyadaran psikologis kepada siswa bahwa apa-

pun yang akan dipelajari merupakan hal penting bagi mereka, baik untuk 

mencapai kepentingan akademik maupun kepentingan praktis di masa men-

datang. 

2. Pembangkitan motivasi dan minat belajar melalui apersepsi. 

3. Didasarkan atas pengalaman berbahasa anak sehingga akan lebih mudah me-

nguasai konsep materi. 
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4. Bukan bersifat hafalan, sehingga perlu dihindari terlalu banyak teori abstrak 

dan kompleks, aktivitas yang tujuannya tidak jelas, dan tidak menyempur-

nakan pencapaian penguasaan bahan ajar.  

Pembelajaran Bahasa Indonesia, khususnya dalam aspek menulis di jenjang 

pendidikan dasar menurut Susanto (2014:246) dapat dibedakan menjadi dua ta-

hap, yakni menulis permulaan di kelas I-II dan menulis lanjut yang terdiri atas 

menulis lanjut tahap pertama di kelas III-IV serta menulis lanjut tahap kedua di 

kelas V sampai kelas IX (SMP). 

Hairuddin et al (2008:3-28) berpendapat bahwa pembelajaran menulis 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan melalui proses atau tahapan-tahapan. 

Proses yang dilakukan pada pembelajaran menulis di SD disesuaikan dengan ting-

kat kelas dan tingkat kesulitan, serta jenis atau bentuk tulisan yang dibinakan. 

Langkah awal yang harus dilalui oleh guru sebelum merencanakan dan me-

laksanakan pengajaran Bahasa Indonesia di SD adalah memahami benar-benar pe-

doman petunjuk atau karakteristik mata pelajaran yang bersangkutan. Pedoman ini 

dapat dibaca pada kurikulum dengan perangkatnya, buku-buku pengajaran bahasa, 

dan buku-buku mengenai bahasa dan sastra Indonesia (Cahyani, 2013:3). 

Berdasarkan pendapat-pendapat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran Bahasa Indonesia yang terdiri atas kemampuan mendengarkan, 

berbicara, membaca, menulis, apresiasi sastra, dan kebahasaan membutuhkan 

metode khusus untuk membantu tercapainya tujuan pembelajaran Bahasa Indo-

nesia di sekolah dasar. 
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2.1.3 Keterampilan Menulis 

2.1.3.1 Hakikat Menulis 

Menulis menurut Rahardi (dalam Kusumaningsih et al, 2013:65), adalah 

kegiatan menyampaikan sesuatu menggunakan bahasa melalui tulisan, dengan 

maksud dan pertimbangan tertentu untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki.  

Selaras dengan itu, Susanto (2014:243) berpendapat bahwa menulis adalah suatu 

keterampilan seseorang untuk mengomunikasikan pesan dalam sebuah tulisan. 

Keterampilan ini berkaitan dengan kegiatan seseorang dalam memilih, memilah, 

dan menyusun pesan untuk ditransaksikan dalam bahasa tulis. Melalui sebuah tu-

lisan, pembaca dapat memahami pesan yang ditransaksikan serta tujuan penulisan. 

Nurudin (2012:3) berpendapat bahwa menulis adalah segenap rangkaian kegiatan 

seseorang dalam rangka mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui 

bahasa tulis kepada orang lain agar mudah dipahami. 

Keterampilan menulis merupakan kemampuan menggunakan bahasa untuk 

berkomunikasi menggunakan bahasa tulisan yang baik sesuai kaidah kebahasaan. 

Selain itu, menulis harus dilakukan secara efektif dan efisien, mengingat menulis 

merupakan kegiatan produktif dan ekspresif (Prabawati, 2013:8) 

Di dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, keterampilan menulis memiliki 

arti yang penting yaitu: 1) menulis dalam arti mengekspresikan atau mengemu-

kakan pikiran, perasaan dalam bahasa tulis; dan 2) menulis dalam arti melahirkan 

bunyi-bunyi bahasa, ucapan dalam bentuk tulisan untuk menyampaikan pesan 

berupa pikiran dan perasaan. Pada saat anak-anak memasuki usia tujuh tahun, 

anak dapat membuat cerita yang lebih teratur. Mereka dapat menyusun cerita 
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dengan cara mengemukakan masalah, rencana pemecahan masalah, dan 

menyelesaikan masalah (Susanto, 2014:243). 

Minimal ada 3 tujuan utama pembelajaran menulis menurut Abidin (2013: 

187), yaitu: 1) menumbuhkan kecintaan menulis pada diri siswa; 2) mengembang-

kan kemampuan siswa menulis; serta 3) membina jiwa kreativitas para siswa 

untuk menulis. 

Susanto (2014:254) mengungkapkan tentang manfaat menulis, antara lain: 

a. Menulis membantu seseorang menemukan kembali apa yang pernah diketahui. 

b. Menulis menghasilkan ide-ide baru. 

c. Menulis membantu mengorganisasikan pikiran dan menempatkannya pada 

suatu wacana yang berdiri sendiri. 

d. Menulis membuat pikiran seseorang siap untuk dibaca dan dievaluasi. 

e. Menulis membantu menyerap dan menguasai informasi baru. 

f. Menulis membantu seseorang memecahkan masalah dengan jalan memperjelas 

unsur-unsurnya dan menempatkannya dalam suatu konteks visual, sehingga 

dapat diuji. 

Sebuah tulisan yang baik adalah tulisan yang menggunakan ejaan yang 

benar. Ejaan adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana ucapan atau apa 

yang dilisankan oleh seseorang ditulis dengan perantaraan lambang-lambang atau 

gambar-gambar bunyi (Safioedin dalam Kusumaningsih et al, 2013:23). Selain 

itu, menurut Kusuma-ningsih et al (2013:66), seorang penulis harus menguasai 

banyak perbendaharaan kata untuk menyampaikan ide-ide, pengetahuan, serta 

pengalaman yang dimiliki. 
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Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa menulis 

adalah menyampaikan pesan atau gagasan kepada orang lain melalui bahasa tulis. 

Tulisan tersebut tentunya harus sesuai dengan kaidah kebahasaan sehingga mudah 

dipahami oleh pembaca. 

2.1.3.2 Tujuan Menulis 

Tujuan utama menulis menurut Kusumaningsih et al (2013:67) adalah se-

bagai alat komunikasi secara tidak langsung. Penulis dan pembaca dapat berko-

munikasi melalui tulisan. 

Menurut  Hartig  (dalam Tarigan, 2008:25),  tujuan menulis adalah se-

bagai berikut: 

a. Tujuan Penugasan (Assignment Purpose) 

Kegiatan menulis ini tidak memiliki tujuan pribadi. Penulis menulis karena 

mendapat tugas, bukan atas kemauan sendiri. 

b. Tujuan Altruistik (Altruistic Purpose) 

Penulis bertujuan ingin menyenangkan para pembaca, ingin menghilangkan 

rasa duka yang mendalam dari para pembaca, ingin menolong para pembaca 

memahami, serta ingin membuat hidup para pembaca lebih mudah dan lebih 

menyenangkan dengan karyanya itu. Dalam hal ini, penulis  benar-benar  da-

pat  mengomunikasikan  suatu ide atau gagasan bagi kepentingan pembaca. 

c. Tujuan Persuasif (Persuasive Purpose) 

Penulis bertujuan mempengaruhi pembaca, agar para pembaca yakin akan 

kebenaran gagasan atau ide yang diutarakan oleh penulis. Tulisan semacam 
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ini banyak dipergunakan oleh para penulis untuk menawarkan sebuah 

produksi barang dagangan atau dalam kegiatan politik. 

d. Tujuan Informasional atau Tujuan Penerangan (Informational Purpose) 

Penulis menuangkan ide atau gagasan dengan tujuan menyampaikan in-

formasi atau keterangan kepada pembaca. Penulis berusaha memberikan in-

formasi agar pembaca menjadi tahu mengenai hal-hal yang diinformasikan 

oleh penulis. 

e. Tujuan Pernyataan Diri (Self Expressive Purpose) 

Penulis berusaha untuk memperkenalkan atau menyatakan dirinya sendiri  

kepada para pembaca. Dengan tulisannya, pembaca dapat memahami “siapa” 

sebenarnya penulis itu. 

f. Tujuan Kreatif (Creative Purpose) 

Penulis bertujuan agar para pembaca dapat memiliki nilai-nilai artistik dengan 

membaca tulisan si penulis. Para pembaca tidak sekadar tahu apa yang disa-

jikan oleh penulis, tetapi juga merasa terharu membaca tulisan itu. 

g. Tujuan Pemecahan Masalah (Problem Solving Purpose) 

Penulis berusaha memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Dengan tulisan-

nya penulis berusaha memberi kejelasan kepada para pembaca tentang cara 

memecahkan suatu masalah. 

Sedangkan menurut Panuju (dalam Kusumaningsih et al, 2013:69), tujuan 

uta-ma menulis adalah: 

a. Tujuan menghibur, sehingga pembaca merasa senang. 

b. Tujuan meyakinkan dan berdaya bujuk. 
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c. Tujuan penerangan, yaitu berisi informasi tentang segala hal yang bersifat 

inovatif. 

d. Tujuan pernyataan diri, untuk menyatakan diri maupun memperkenalkan diri. 

e. Tujuan kreatif, yaitu mengarah pada pencapaian nilai-nilai artistik. 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan menulis 

bukan hanya sekadar menghibur, namun lebih dari itu, ada kalanya tujuan menulis 

adalah untuk meyakinkan dan menyatakan sesuatu, bergantung pada gagasan apa 

yang ingin disampaikan oleh penulis. 

2.1.3.3 Hakikat Mengarang 

Menurut Imron (dalam Kusumaningsih et al, 2013:66), mengarang adalah 

kegiatan yang sangat kompleks dalam pengertian melibatkan cara berpikir yang 

teratur dan kemampuan mengungkapkan dalam bentuk bahasa tulis dengan mem-

perhatikan beberapa syarat, anatara lain: 

a. Kesatuan gagasan atau ide. 

b. Kemampuan mengungkapkan gagasan ke dalam kalimat yang jelas dan efektif. 

c. Kecakapan menyusun paragraf. 

d. Kekayaan bahasa atau kosa kata yang diperlukan. 

Hairuddin et al (2008:2-8) berpendapat bahwa mengarang adalah menulis 

sesuatu dengan melihat objeknya yang nyata terlebih dahulu dengan bantuan gam-

bar atau tanpa bantuan apa-apa. Sedangkan Finoza (2005:192) mengemukakan 

bahwa mengarang adalah pekerjaan merangkai kata, kalimat, dan alinea untuk 

menjabarkan dan mengulas topik atau tema tertentu guna memperoleh hasil akhir 

berupa karangan. 
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Sebelum membuat sebuah karangan, kerangka karangan diperlukan untuk 

mempermudah pembuatan karangan. Finoza (2005:182) mengungkapkan bahwa 

kerangka karangan mengandung rencana kerja tentang bagaimana menyusun ka-

rangan. Kerangka karangan juga membantu penulis mengerjakan karangan yang 

logis dan teratur serta memungkinkan penulis membedakan ide-ide utama dari 

ide-ide tambahan. Selain itu, kerangka karangan adalah miniatur dari keseluruhan 

karangan. Dengan kerangka karangan, pembaca dapat melihat intisari ide serta 

struktur karangan. 

Pembelajaran keterampilan mengarang menurut Mujiyanto (2009:93), ber-

kaitan dengan kegiatan mempertajam perasaan, penalaran, daya bayang, serta ke-

pekaan terhadap masyarakat, budaya, dan lingkungan. 

Tarigan (2008:7) mengungkapkan bahwa terdapat empat ciri tulisan yang 

baik, yaitu sebagai berikut: 

1. Jelas 

Pembaca dapat membaca teks dengan cara tetap dan pembaca tidak bingung 

dan mampu menangkap maknanya tanpa harus membaca ulang dari awal un-

tuk menemukan makna yang dikatakan oleh penulis.  

2. Kesatuan dan organisasi  

Pembaca dapat mengikutinya dengan mudah karena bagian-bagiannya saling 

berhubungan dan runtut. 

3. Ekonomis  

Penulis tidak akan menggunakan kata atau bahasa yang berlebihan sehingga 

waktu yang digunakan pembaca tidak terbuang percuma. 
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4. Pemakaian bahasa dapat diterima  

Penulis menggunakan bahasa yang baik dan benar sehingga isi tulisan mudah 

untuk dipahami pembaca. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa me-

ngarang adalah kegiatan untuk menuangkan pikiran dalam bentuk tulisan. Me-

ngarang juga didahului dengan membuat kerangka karangan yang dapat mem-

bantu mengorganisasikan ide-ide. 

2.1.3.4 Macam-Macam Karangan 

Semi (dalam Kusumaningsih et al, 2013:72-81) berpendapat bahwa ada 

empat macam jenis karangan, yaitu: 

1. Narasi 

Narasi merupakan bentuk percakapan atau tulisan yang bertujuan menyam-

paikan atau menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia 

berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. 

2. Eksposisi 

Eksposisi bertujuan menjelaskan atau memberikan informasi tentang sesuatu, 

biasanya dikembangkan dengan susunan logis dengan pola pengembangan 

gagasan seperti definisi, klasifikasi, ilustrasi, perbandingan, dan pertentangan. 

3. Deskripsi 

Deskripsi adalah tulisan yang tujuannya memberikan perincian atau detail 

tentang objek sehingga dapat memberi pengaruh pada sensitivitas dan ima-

jinasi pembaca atau pendengar. Pembaca dibuat seolah-olah ikut melihat, 

mendengar, merasakan atau mengalami langsung objek tersebut. 
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4. Argumentasi 

Argumentasi adalah tulisan yang bertujuan meyakinkan atau membujuk pem-

baca tentang kebenaran pendapat atau pernyataan penulis dengan jalan pem-

buktian, alasan, serta ulasan secara objektif dan meyakinkan. 

2.1.3.5 Karangan Narasi 

Finoza (2005:202) berpendapat bahwa karangan narasi berasal dari bahasa 

Inggris narration yang berarti cerita. Selaras dengan itu, Nurudin (2012:54) 

mengungkapkan bahwa melalui narasi, seorang penulis memberitahu orang lain 

dengan cerita. Narasi biasanya ditulis berdasarkan rekaan atau imajinasi. Namun  

demikian, narasi yang ditulis juga dapat ditulis berdasarkan pengalaman pribadi 

penulis, pengamatan, atau wawancara. Himpunan peristiwa di dalam narasi bia-

sanya disusun berdasarkan urutan waktu tertentu. Di dalamnya ada tokoh-tokoh 

yang terlibat dalam suatu atau berbagai peristiwa yang diceritakan. Narasi adalah 

bentuk tulisan yang berusaha menciptakan, mengisahkan, serta merangkaikan tin-

dak-tanduk perbuatan manusia dalam sebuah peristiwa secara kronologis atau 

yang berlangsung dalam suatu kesatuan waktu tertentu. 

Semi (dalam Kusumaningsih et al, 2013:73) berpendapat bahwa pada 

dasarnya karangan narasi memiliki ciri: 

1. Berupa cerita tentang pengalaman manusia. 

2. Kejadian atau peristiwa yang disampaikan dapat berupa peristiwa atau 

kejadian yang benar-benar terjadi, dapat berupa imajinasi semata, atau 

gabungan kedua-duanya. 

3. Berdasarkan konflik, agar menarik. 
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4. Memiliki estetika karena isi dan penyampaiannya bersifat sastra, khususnya 

narasi berbentuk fiksi. 

5. Menekankan sususan kronologis. 

6. Biasanya memiliki dialog. 

Narasi dibagi menjadi dua, yaitu narasi ekspositoris dan narasi sugestif. 

Nurudin (2012:55) membagi narasi menjadi dua: 

1. Narasi ekspositoris 

Bertujuan memberi informasi kepada pembaca agar pengetahuannya bertam-

bah luas. Contoh: kisah perjalanan, otobiografi, kisah perampokan, dan lain 

sebagainya. 

2. Narasi sugestif 

Tujuannya memberi makna atas kejadian yang disampaikan melalui daya 

khayalnya. Pembaca diharapkan mampu membuat makna baru yang tersirat 

dari seluruh narasi. Contohnya antara lain novel dan cerpen. 

Langkah menyusun narasi, terutama narasi berbentuk fiksi, menurut Napu 

(2014:11) cenderung  dilakukan melalui proses kreatif, dimulai dengan mencari, 

menemukan, dan menggali ide. Oleh karena itu, cerita dirangkai dengan meng-

gunakan "rumus" 5 W + 1 H", yaitu sebagai berikut: 

a. What (apa yang akan diceritakan).  

b. Where (di mana setting/lokasi ceritanya). 

c. When (kapan peristiwa-peristiwa berlangsung). 

d. Who (siapa pelaku ceritanya). 

e. Why (mengapa peristiwa-peristiwa itu terjadi) 
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f. How (bagaimana cerita itu dipaparkan). 

2.1.4 Model Mind Mapping 

2.1.4.1 Pengertian Model Mind Mapping 

Pembelajaran kooperatif adalah pendekatan yang berpusat-kelompok dan 

berpusat-siswa untuk pengajaran dan pembelajaran di kelas (Sharan, 1999:561). 

Mind mapping merupakan salah satu jenis model pembelajaran yang dapat dimo-

difikasi menjadi model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran mind mapping 

mengajak siswa  bekerja  sama  dalam  mengorganisasi pikiran dan ide-ide dalam 

bentuk mind mapping yang penuh kreativitas  sehingga menarik dan bermakna 

bagi siswa. 

Mind mapping atau yang biasa disebut peta pikiran merupakan strategi 

ideal untuk melejitkan pemikiran siswa. Mind mapping biasa digunakan untuk 

membentuk, memvisualisasi, mendesain, mencatat, memecahkan masalah, mem-

buat keputusan, merevisi, dan mengklarifikasi topik utama, sehingga siswa dapat 

mengerjakan tugas yang banyak sekalipun (Huda, 2013:307). 

Mind mapping dapat menghindarkan anak dari mismanajemen otak. Mis-

manajemen otak adalah tidak optimalnya penggunaan otak. Tanda-tandanya ada-

lah mudah lupa, sulit berkonsentrasi, sulit memahami penjelasan, serta sulit meng-

ingat atau menghafal. Mismanajemen otak salah satunya karena ketidakseimbang-

an antara otak kiri dan kanan dalam aktivitas keseharian manusia. Memanfaatkan 

gambar dan teks ketika seseorang mencatat atau mengeluarkan suatu ide yang ada 

dalam pikiran secara tidak langsung telah menggunakan dua belahan otak secara 

sinergis (Olivia, 2013:viii-ix). 
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Selaras dengan hal itu, Beavers (2014:3) mengungkapkan bahwa mind 

mapping adalah suatu alat pembelajaran yang efektif karena mind mapping me-

mungkinkan guru dan siswa merepresentasikan pemahaman terkini dari suatu 

topik menggunakan suatu bentuk yang mencerminan konstruksi hubungan dari 

sebuah pemikiran tentang pengetahuan. 

Mind mapping merupakan hasil penemuan seorang ahli psikologi yang 

bernama Tony Buzan pada sekitar tahun 1960-an. Buzan mengaitkan teknik peta 

konsep mapping dengan teori radiant thinking pada otak manusia. Radiant thin-

king merupakan cara berpikir yang sesuai dengan kerja sel otak yang saling ter-

hubung satu sama lainnya. Gaya belajar yang dikembangkan dari cara kerja otak 

ini adalah gaya belajar visual (Swadarma, 2013:5-6). 

Prahita et al (2014: 3) berpendapat bahwa pada hakikatnya, mind mapping 

digunakan untuk mem-brainstroming suatu topik. Hal ini diperjelas oleh Buzan 

(2014:8) yang mengemukakan bahwa mind mapping dapat membantu mengatasi 

kemacetan dalam menulis (writer block). Tata layout-nya akan membantu penulis 

mendapatkan gambaran yang lebih baik dan membuat koneksi baru lebih terlihat 

sehingga penulis dapat membuat jumlah gagasan dan asosiasi pada setiap topik 

dalam jumlah yang tidak terbatas. 

Menurut penelitian Wai Ling (dalam Buzan, 2014:11) yang dilakukan 

pada tahun 2004, mind mapping adalah sebuah alat bantu yang ampuh dalam 

menulis apapun. 10 dari 12 orang yang terlibat mengalami kemajuan dalam menu-

lis setelah menggunakan mind mapping. 
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Al-Jafr (dalam Buzan, 2014:11) membuktikan dalam sebuah penelitian 

yang dilakukan pada tahun 2009 bahwa tulisan yang dikerjakan dengan meng-

gunakan mind mapping sebagai dasar memiliki hasil yang lebih baik, antara lain: 

lebih detail, relevan, serta memiliki pengorganisasian dan keterhubungan ide-ide 

yang baik. Selain itu, mind mapping membangkitkan performa siswa dalam segala 

kemampuan karena siswa menjadi terbiasa lebih efisien dalam menghasilkan dan 

mengorganisasikan ide.  

Polson (2004:26) melalui penelitiannya juga memperoleh umpan balik dari 

para guru yang mengindikasikan bahwa mind mapping adalah suatu cara yang 

efektif dalam mempersiapkan sebuah tulisan. 90% guru memberi label kualitas 

mind map-ping sebagai alat yang memudahkan siswa dalam mengembangkan tu-

lisan. Temuan ini diperkuat oleh Shoimin (2014:105) bahwa mind mapping mem-

bantu pembelajar mengatasi kesulitan, mengetahui apa yang hendak ditulis, serta 

bagaimana mengorganisasi gagasan, sebab teknik ini mampu membantu pem-

belajar menemukan gagasan, mengetahui apa yang akan ditulis pembelajar, serta 

bagaimana memulainya. 

Berdasarkan definisi mengenai model mind mapping, peneliti dapat me-

nyimpulkan bahwa model mind mapping merupakan model pembelajaran yang 

sudah teruji dalam berbagai penelitian dan dapat mendorong siswa untuk meng-

hubungkan konsep-konsep dalam pikirannya dalam rangka mengembangkan suatu 

topik pada sebuah catatan yang terorganisasi, terstruktur, dan mudah diingat. 

 

 



33 
 

 

2.1.4.2 Teori yang Melandasi Mind Mapping 

Dalam perkembangannya, pembelajaran mind mapping, dilandasi oleh 

Teori Belajar Konstruktivisme Piaget, Teori Kecerdasan Berganda Gardner, Teori 

Belajar Penguatan Skinner, Teori Belajar Fase Gagne, dan Teori Belajar Penemu-

an Bruner. 

2.1.4.2.1 Teori Belajar Konstruktivisme Piaget 

Menurut Piaget (dalam Huda 2013:43), seorang anak akan mencari keseim-

bangan antara struktur pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan pengetahuan 

baru yang diperolehnya melalui asimilasi dan akomodasi. Asimilasi muncul apa-

bila ada kesan baru yang sesuai dengan skema kognitif yang telah dimiliki seo-

rang anak. Sementara itu, akomodasi muncul ketika seorang anak mengubah ske-

ma kognitif yang dimilikinya sehingga pembelajaran menjadi semakin meningkat 

ke level yang lebih tinggi. Dengan demikian, pembelajaran baru hanya akan ter-

jadi ketika seseorang dapat mengembangkan pola pikirnya dengan mengadaptasi 

sesuatu yang baru dan menyesuaikan sesuatu yang lama. 

Cahyo (2013:50) mengungkapkan, dalam pembelajaran konstruktivisme, 

prinsip yang penting yaitu guru tidak boleh hanya semata-mata memberikan 

pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun pengetahuan di dalam 

benaknya sendiri. Trianto (2011:14) berpendapat bahwa teori perkembangan 

Piaget mewakili konstruktivisme, yang memandang perkembangan kognitif 

sebagai suatu proses bahwa anak secara aktif membangun sistem makna dan 

pemahaman realitas melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi-interaksi 

mereka. 
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Mind mapping meningkatkan kemampuan berpikir dan pengungkapan 

kreativitas siswa dengan menggunakan warna dan bentuk yang berbeda. Hal ini 

dapat memberi pengaruh positif. Guru dalam pembelajaran dengan mind mapping 

membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir sesuai dengan filosofi 

pendekatan konstruktivis (Keleş, 2012:99). 

Menurut teori konstruktivisme ini, sesuai dengan model mind mapping, 

satu prinsip yang paling penting dalam psikologi pendidikan adalah bahwa guru 

tidak hanya sekadar memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus mem-

bangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya. Guru dapat memberikan kemu-

dahan untuk proses ini dengan memberi kesempatan siswa menemukan atau me-

nerapkan ide-ide mereka sendiri dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sa-

dar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. 

2.1.4.2.2 Teori Kecerdasan Berganda Gardner 

Di dalam sebuah teori kecerdasan, Gardner menyatakan bahwa kecer-

dasan adalah kemampuan untuk menangkap situasi baru, kemampuan untuk bel-

ajar dari pengalaman masa lalu, dan kemampuan untuk memecahkan persoalan 

dan menghasilkan produk dalam berbagai situasi nyata. Selain itu, Gardner juga 

berpendapat bahwa kecerdasan dapat ditingkatkan dan diperkuat oleh setiap 

orang, dapat berubah dan diajarkan kepada orang lain, dapat muncul di bagian-

bagian yang berbeda pada sistem otak atau pikiran manusia, serta dapat meme-

cahkan masalah dengan kerja sama semua jenis kecerdasan yang ada (Swadarma, 

2013:29). 
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Kesesuaian teori ini dengan mind mapping yaitu anak yang cerdas bahasa 

sangat cocok belajar menggunakan mind mapping, karena mind mapping meng-

gunakan keyword dalam pencatatan. Selain itu, anak yang cerdas intrapersonal 

bila menggunakan mind mapping dapat menyalurkan gagasan, ide, dan kreati-

vitasnya dengan maksimal. Sedangkan anak yang cerdas visual-spasial sangat 

cocok belajar menggunakan mind mapping, karena banyak menggunakan gambar 

dan warna (Swadarma, 2013:34). Hal ini berarti mind mapping sangat tepat seba-

gai suatu model pembelajaran untuk memaksimalkan potensi kecerdasan anak. 

2.1.4.2.3 Teori Belajar Penguatan Skinner 

Sejak B.F. Skinner pada tahun 1960 mencetuskan teori tingkah laku, tu-

juan belajar bergeser ke arah perubahan tingkah laku belajar siswa, karena menu-

rut teori ini, membelajarkan orang adalah mengubah tingkah lakunya (Susilana 

dan Riyana, 2009:8). Menurut teori ini, untuk menguasai keterampilan baru de-

ngan baik, diperlukan shaping (pembentukan), yaitu pengajaran keterampilan-

keterampilan baru dengan memberikan penguatan kepada siswa (Swadarma, 

2013:37). 

Teori Skinner mengacu pada stimulus, respons, dan reward. Pembelajaran 

akan berhasil apabila anak senantiasa distimulus untuk menghasilkan respons dan 

guru memberi reward atas respon tersebut (Abidin, 2013:75). 

Kesesuaian teori Skinner dengan mind mapping adalah dalam mind map-

ping banyak hal yang dapat dijadikan unsur penguat belajar seperti menggambar, 

mewarnai, dan memberi key images. Selain itu, teori Skinner dan mind mapping 

sama-sama menghargai kemandirian siswa, karena setiap siswa harus berkreasi 
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sendiri. Fun, reward, lingkungan yang kondusif sebagai bentuk adopsi dari teori 

ini juga dapat diterapkan dalam implementasi model mind mapping. 

2.1.4.2.4 Teori Belajar Fase Gagne 

Gagne (dalam Slameto, 2010:13) memberikan dua definisi, yaitu bahwa 

belajar ialah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, kete-

rampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Sedangkan belajar ialah penguasaan pe-

ngetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari instruksi. 

Di dalam teori yang dicetuskan oleh Gagne, ada delapan fase belajar yaitu 

fase receiving the stimulus, fase stage of acquitition, fase storage, fase recall, fase 

motivasi, fase generalisasi, fase penampilan, dan fase umpan balik (Swadarma, 

2013:45). 

Kesesuaian dengan mind mapping adalah pada fase recall, Gagne menya-

rankan agar informasi yang ada dalam memori siswa harus terorganisasi dengan 

baik, diatur dengan rapi, serta dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu agar 

informasi tersebut tidak mudah hilang, hal tersebut dapat dipermudah dengan 

mind mapping. Pada fase penampilan, siswa harus memperlihatkan kemampu-

annya. Hal ini sangat cocok dengan presentasi mind mapping yang telah dibuat. 

Sedangkan pada fase storage, ada segudang informasi yang berusaha disimpan 

dalam memori siswa. Dengan mind mapping, sangat memungkinkan untuk me-

nyimpan banyak informasi walaupun hanya pada selembar kertas yang singkat 

dan mudah diingat (Swadarma, 2013:47).   
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2.1.4.2.5 Teori Penemuan Bruner 

 Teori belajar yang paling melandasi mind mapping adalah teori belajar 

penemuan (discovery learning) yang dikembangkan oleh Jerome Bruner pada 

tahun 1960-an. Menurut Slameto (2010:11), di dalam proses belajar Bruner me-

mentingkan partisipasi aktif siswa dan mengenal dengan baik adanya perbedaan 

kemampuan. Trianto (2011:6) mengungkapkan bahwa Bruner menyarankan agar 

siswa-siswa hendaknya belajar melalui partisipasi secara aktif dengan konsep-

konsep dan prinsip-prinsip, dianjurkan untuk memperoleh pengalaman, dan me-

lakukan eksperimen-eksperimen yang mengizinkan mereka untuk menemukan 

prinsip-prinsip itu sendiri. Trianto (2007:33) menambahkan bahwa menurut Bru-

ner, belajar akan lebih bermakna bagi siswa jika siswa memusatkan perhatiannya 

untuk memahami struktur materi yang dipelajari. Untuk memperoleh informasi, 

siswa harus aktif mengidentifikasi sendiri prinsip-prinsip kunci daripada hanya 

sekadar menerima penjelasan dari guru. 

Menurut Bruner, idealnya minat terhadap bahan atau materi yang dipela-

jari merupakan stimulus terbaik bagi pembelajaran, dibandingkan tujuan-tujuan 

eksternal, seperti nilai, peringkat kelas, atau keuntungan kompetitif (Indriana, 

2011:191). 

Kesesuaian teori ini dengan mind mapping adalah Bruner menekankan 

pada keterlibatan lingkungan nyata pada siswa agar mereka tidak mengalami sekat 

antara ilmu yang tengah dipelajari dengan dunia yang sesungguhnya. Sedangkan 

mind mapping sangat lentur dan terbuka dalam mengakomodasi setiap informasi, 

serta hubungan antarinformasi yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, mind 
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mapping dapat dijadikan alat instruksional Bruner yang mampu menyajikan suatu 

informasi dalam urutan teratur (Swadarma, 2013:59). 

2.1.4.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Mind Mapping 

Mind mapping menurut Shoimin (2014:107) memiliki kelebihan antara 

lain: cara ini cepat, teknik dapat digunakan untuk mengorganisasi ide-ide yang 

muncul dalam pemikiran, proses menggambar diagram dapat memunculkan ide-

ide yang lain, serta diagram yang sudah terbentuk dapat menjadi panduan untuk 

menulis. Namun ada kekurangannya yaitu jumlah detail informasi tidak dapat 

dimasukkan. 

Keunggulan mind mapping  adalah saling berhubungan satu sama lain 

sehingga semakin banyak ide  dan  informasi  yang  dapat  disajikan,  memacu 

kreativitas sederhana dan mudah dikerjakan, serta sewaktu-waktu dapat me-

recall data yang ada dengan mudah. Olivia (2013:xi) menambahkan manfaat 

mind mapping bagi anak  adalah  membantu  untuk berkonsentrasi,  mening-

katkan  kecerdasan  visual, melatih kemampuan berpikir kritis dan komunikatif, 

meningkatkan kreativitas dan daya cipta, membuat catatan dan ringkasan yang 

lebih baik, membantu mengembangkan diri, serta merangsang pengungkapan 

pemikiran, membantu menggunakan kedua belahan otak yang membuat kita 

ingin terus-menerus belajar, serta mampu menghemat waktu. 

Selain kelebihan, menuru Kiranawati (dalam Wicaksono, 2013) mind 

mapping juga memiliki kekurangan yaitu hanya siswa yang aktif yang terlibat 

serta mind mapping murid bervariasi sehingga guru  akan  kesulitan  memeriksa  

mind  mapping  siswa.  Oleh karena  itu, peneliti menetapkan  solusi  untuk  
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mencegah  terjadinya  permasalahan  selama pembelajaran, dengan cara meli-

batkan seluruh siswa dalam kelompok untuk membuat produk mind mapping 

dengan alokasi waktu yang ditetapkan, memanfaatkan media audio visual agar 

siswa tidak merasa jenuh, sehingga siswa berusaha mencari informasi  sendiri,  

dan menetapkan indikator penilaian produk, sehingga produk dinilai berdasarkan 

indikator yang sama. 

2.1.4.4 Langkah-langkah Model Mind Mapping 

Untuk memastikan bahwa siswa menggunakan mind mapping dengan cara 

yang benar, semua siswa diminta menggunakan metode tiga langkah yang sama: 

1) instruksi langsung untuk membuat mind mapping untuk setiap siswa, 2) guru 

dan siswa membuat mind mapping bersama-sama, dan, 3) siswa membuat mind 

mapping sendiri dengan menggunakan topik yang ditugaskan. Metode tiga lang-

kah ini menjadikan siswa benar-benar memiliki karyanya (Long dan Carlson, 

2011:3). 

Adapun langkah-langkah model mind mapping yang telah dimodifikasi 

oleh peneliti berdasarkan langkah-langkah model mind mapping yang ditulis oleh 

Swadarma (2013:83) adalah sebagai berikut: 

1) Kegiatan Prapembelajaran 

2) Membuka Pembelajaran dengan Apersepsi 

3) Pengarahan Cara Membuat Mind Mapping 

4) Kegiatan Penugasan Kelompok dan Bimbingan Pembuatan Mind Mapping 

5) Kegiatan Penugasan Individual dan Bimbingan Penulisan Karangan Narasi 

6) Presentasi Karya 
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7) Kegiatan Menutup Pelajaran 

2.1.5 Media Pembelajaran 

2.1.5.1 Hakikat Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius yang secara harfiah berarti 

tengah, perantara, atau pengantar yaitu perantara atau pengantar sumber pesan de-

ngan menerima pesan (Hamdani, 2011:243). Selaras dengan itu, Djamarah dan 

Zain (2013: 120) mengemukakan bahwa media adalah wahana penyalur informasi 

belajar atau penyalur pesan. Pendapat Sutikno (2013:106) pun hampir sama, me-

dia adalah sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam inter-

aksi yang berlangsung antara guru dengan siswa. Sedangkan menurut Gerlach dan 

Ely (dalam Arsyad, 2008: 3), media apabila dipahami secara garis besar adalah 

manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa 

mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Di dalam proses 

pembelajaran, kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada siswa dapat 

disederhanakan dengan bantuan media. Menurut Djamarah dan Zain (2013:120), 

media dapat mewakili apa yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata 

atau kalimat tertentu. Kustandi dan Sutjipto (2011:7) memiliki pendapat lain ten-

tang hal tersebut, bahwa media pembelajaran adalah alat-alat grafis, fotografis, 

atau elektronis untuk menangkap, memroses, dan menyusun kembali informasi 

visual atau verbal. Sedangkan menurut Sukiman (2012:29), media pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pe-

ngirim ke penerima, sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat 
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serta kemauan peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi dalam 

rangka mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. 

Guru harus dapat menentukan media yang sesuai untuk digunakan dalam 

proses pembelajaran. Media yang baik belum tentu menjamin keberhasilan belajar 

siswa. Hal ini mungkin terjadi jika guru tidak dapat menggunakannya dengan 

baik. Oleh ka-rena itu, media yang telah dipilih dengan tepat harus dapat diman-

faatkan sebaik mungkin sesuai prinsip pemanfaatan media. Kriteria yang paling 

utama dalam pemilihan media adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau 

kompetensi yang ingin dicapai. Sudrajat (dalam Hamdani, 2011:257-258) me-

ngemukakan lima kriteria dalam pemilihan sumber belajar, yaitu: 

1) Ekonomis, tidak harus terpatok pada harga yang mahal. 

2) Praktis, tidak memerlukan pengelolaan yang rumit, sulit dan langka. 

3) Mudah, dekat dan tersedia di sekitar lingkungan kita. 

4) Fleksibel, dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional. 

5) Sesuai dengan tujuan, mendukung proses dan pencapaian tujuan belajar, dan 

dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa. 

Sanaky (2013:5) mengungkapkan bahwa tujuan penggunaan media pem-

belajaran antara lain: 

a. Mempermudah proses pembelajaran di kelas. 

b. Meningkatkan efisiensi proses pembelajaran. 

c. Menjaga relevansi antara materi pelajaran dengan tujuan belajar. 

d. Membantu konsentrasi pembelajar dalam proses pembelajaran. 
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Menurut Sanaky (2013:28), media pembelajaran dapat dikategorikan se-

bagai faktor eksternal yang ikut mempengaruhi pembelajaran di dalam kelas, baik 

pada diri pengajar maupun pembelajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pe-

ngetahuan seseorang diperoleh dari pengalaman pendengaran 11%, dari penga-

laman penglihatan 83%. Sedangkan kemampuan daya ingat yaitu berupa penga-

laman yang diperoleh dari apa yang didengar 20%, dan dari pengalaman apa yang 

dilihat 50%. 

Menurut Edgar Dale, penggunaan media pembelajaran seringkali menggu-

nakan prinsip Kerucut Pengalaman (cone of experience) (Sanaky, 2013:47). Sese-

orang dapat belajar dari kenyataan atau pengalaman langsung yang bertujuan da-

lam kehidupannya. Kemudian meningkat ke tingkat yang lebih atas menuju pun-

cak kerucut. Dalam tingkat yang abstrak, bentuk simbol-simbol semakin ke atas 

semakin abstrak, tetapi tidak berarti semakin sulit dipahami. Pembagian itu, sema-

ta-mata untuk melihat pengalaman belajar. 

Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Edgar Dale 
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Hal ini diperjelas oleh Arsyad (2013:11), bahwa tingkat keabstrakan pesan 

akan semakin tinggi ketika pesan itu dituangkan ke dalam lambang-lambang se-

perti itu, indera yang dilibatkan untuk menafsirkannya semakin terbatas, yakni 

indera penglihatan atau indera pendengaran. Meskipun tingkat partisipasi fisik 

berkurang, keterlibatan imajinatif semakin bertambah dan berkembang. 

Menurut Edgar Dale (dalam Susilana dan Riyana, 2009:9), pengetahuan 

akan semakin abstrak apabila pesan hanya disampaikan melalui kata verbal. Hal 

ini memungkinkan terjadinya verbalisme, artinya siswa hanya akan mengetahui 

kata tanpa memahami dan mengerti makna yang terkandung di dalamnya. 

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dipaparkan dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran adalah wahana yang digunakan dalam pembelajaran 

untuk menyampaikan isi materi pembelajaran oleh guru kepada siswa, sehingga 

siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang berujung 

pada tercapainya tujuan pembelajaran. 

2.1.5.2 Fungsi Media Pembelajaran 

Di dalam keberadaannya, media memiliki fungsi penting dalam pembel-

ajaran. Djamarah dan Zain mengemukakan bahwa media pembelajaran sebagai 

sumber belajar ikut membantu guru memperkaya wawasan siswa (Djamarah dan 

Zain, 2013:123). Selain itu, media juga memiliki fungsi melicinkan jalan menuju 

tercapainya tujuan pengajaran. Hal ini dilandasi dengan keyakinan bahwa proses 

belajar mengajar dengan bantuan media mempertinggi kegiatan belajar siswa 

dalam tenggang waktu yang cukup lama (Djamarah dan Zain, 2013:122). 
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Sutikno (2013:106-7) mengungkapkan, bahwa media pembelajaran memi-

liki fungsi sebagai berikut: 

1. Membantu untuk mempercepat pemahaman dalam proses pembelajaran. 

2. Memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalistis. 

3. Mengatasi keterbatasan ruang. 

4. Pembelajaran lebih komunikatif dan produktif. 

5. Waktu pembelajaran dapat dikondisikan. 

6. Menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar. 

7. Meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari sesuatu. 

8. Melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam. 

9. Meningkatkan kadar keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

Sudjana (dalam Djamarah dan Zain, 2013:134) juga berpendapat bahwa 

media pembelajaran berfungsi sebagai berikut: 

1. Alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. 

2. Bagian yang integral dari keseluruhan situasi mengajar, sehingga merupakan 

salah satu unsur yang harus dikembangkan oleh guru. 

3. Penggunannya integral dengan tujuan dari isi pembelajaran. 

4. Bukan semata-mata pelengkap proses pembelajaran. 

5. Untuk mempercepat proses belajar mengajar. 

6. Mempertinggi mutu belajar mengajar. 

Sanaky (2013:7) berpendapat bahwa fungsi media pembelajaran antara 

lain: 

1. Menghadirkan objek sebenarnya dan objek yang langka. 
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2. Membuat duplikasi dari objek yang sebenarnya. 

3. Membuat konsep abstrak ke konsep konkret. 

4. Memberi kesamaan persepsi. 

5. Mengatasi hambatan waktu, tempat, jumlah, dan jarak. 

6. Menyajikan ulang informasi secara konsisten. 

7. Memberi suasana belajar yang menyenangkan, tidak tertekan, santai dan 

menarik, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. 

Nilai dan manfaat media pembelajaran (Susilana dan Riyana, 2009:10) 

antara lain: 

1. Membuat konkret konsep-konsep yang abstrak. 

2. Menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat ke 

dalam lingkungan belajar. 

3. Menampilkan objek yang terlalu besar atau terlalu kecil. 

4. Memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau terlalu lambat. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran berfungsi sebagai alat bantu dalam penyajian materi pembelajaran 

dalam rangka mewujudkan suatu pembelajaran yang efektif dan efisien guna men-

capai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

2.1.5.3 Klasifikasi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran dapat diklasifikasikan dalam beberapa tipe. Menurut 

Djamarah dan Zain (2013:124-6), dilihat dari jenisnya, media dapat dikelompok-

kan sebagai berikut: 
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1. Media Auditif 

Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara 

saja, seperti radio, cassette recorder, dan piringan hitam. Media ini tidak 

cocok untuk orang yang memiliki kelainan pendengaran. 

2. Media Visual 

Media visual adalah media yang hanya mengandalkan media penglihatan. 

Media ini ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip (film rang-

kai), slides (film bingkai) foto, gambar atau lukisan, dan cetakan. Ada pula 

media visual yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak, seperti 

film bisu dan film kartun. 

3. Media Audio Visual 

Media audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur 

gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena 

meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua. Media ini dibagi lagi ke 

dalam: 

- Media audio visual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan 

gambar diam seperti film bingkai suara (sound slides), film rangkai 

suara, dan cetak suara. 

- Media audio visual gerak, yaitu media yang menampilkan unsur suara 

dan gambar yang bergerak seperti film suara dan video cassette. 

Pembagian lain dari media ini adalah: 

- Media audio visual murni, yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar 

berasal dari satu sumber seperti film video cassette, dan 
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- Media audio visual tidak murni, yaitu media yang unsur suara dan unsur 

gambarnya berasal dari sumber yang berbeda, misalnya film bingkai 

suara yang unsur gambarnya bersumber dari slides proyektor dan unsur 

suaranya bersumber dari tape recorder. Contoh lainnya adalah film 

strip suara dan cetak suara. 

Sedangkan dilihat dari daya liputnya, media dibagi ke dalam: 

1. Media dengan daya liput luas dan serentak 

Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang serta dapat men-

jangkau jumlah siswa yang banyak dalam waktu yang sama. Contoh: radio 

dan televisi. 

2. Media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat 

Penggunaan media ini membutuhkan ruang dan tempat yang khusus seperti 

film, sound slide, film rangkai, yang harus menggunakan tempat yang ter-

tutup dan gelap. 

3. Media untuk pengajaran individual 

Penggunaan media ini hanya untuk seorang diri termasuk media ini adalah 

modul berprogram dan pengajaran melalui komputer. 

Dilihat dari bahan pembuatannya, media dibagi ke dalam: 

1. Media sederhana 

Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah, cara peng-

gunaannya mudah, dan penggunaannya tidak sulit. 
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2. Media kompleks 

Media ini adalah media yang bahan dan alat dan pembuatannya sulit di-

peroleh serta mahal harganya, sulit membuatnya, dan penggunaannya 

memerlukan keterampilan yang memadai.  

Gerlach dan Ely (dalam Hosnan, 2014:119) menambah klasifikasi media pem-

belajaran: 

1. Gambar diam, baik buku teks, buletin, papan display, slide, film strip atau 

overhead project. 

2. Gambar gerak, baik hitam putih atau berwarna, baik yang bersuara ataupun 

tidak. 

3. Rekaman bersuara dalam kaset atau piringan hitam. 

4. Televisi. 

5. Benda-benda hidup, simulasi atau model. 

6. Instruksional berprogram atau CIA (Computer Instructional Assited). 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran dapat digolongkan ke dalam media yang dapat dilihat, media yang 

dapat didengar, serta media yang dapat dilihat dan didengar.  

2.1.5.4 Media Audio Visual 

Salah satu klasifikasi dari media pembelajaran adalah media yang dapat 

dilihat dan didengar, atau yang dikenal dengan sebutan media audio visual. Ham-

dani (2011:249) mengemukakan bahwa media audio visual merupakan media 

yang tidak hanya dapat melihat atau mengamati sesuatu, melainkan sekaligus 

dapat mendengar sesuatu yang divisualisasikan atau media yang menunjukkan 
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unsur auditif (pendengaran) maupun visual (penglihatan) yang dapat dipandang 

maupun didengar suaranya. 

Hampir sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hamdani tentang 

media audio visual, Arsyad (2007:30) berpendapat bahwa pembelajaran yang 

menggunakan media audio visual adalah produksi dan penggunaan materi yang 

penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran serta tidak seluruhnya ber-

gantung kepada pemahaman kata atau simbol-simbol serupa. 

Sukiman (2012:184) berpendapat, bahwa secara umum, media audio visual 

menurut teori kerucut pengalaman Edgar Dale memiliki efektivitas yang tinggi 

daripada media visual dan audio. 

Kustandi dan Sutjipto (2011:31) mengemukakan ciri-ciri media audio 

visual, yakni: 

1. Bersifat linear. 

2. Menyajikan visualisasi yang dinamis. 

3. Digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang 

atau pembuatnya. 

4. Merupakan representasi fisik dari gagasan riil atau gagasan abstrak. 

5. Dikembangkan menurut prinsip psikologi behaviorisme dan kognitif. 

6. Umumnya berorientasi kepada guru, dengan tingkat keterlibatan interaktif 

siswa yang rendah. 

Contoh media audio visual menurut Hamdani (2011:249) di antaranya 

adalah program video atau televisi, video atau televisi instruksional, dan prog-

ram slide suara (soundslide). Dengan menggunakan media audio visual siswa 
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dapat lebih memahami konsep yang diberikan oleh guru secara lebih realistis 

menunjukkan pokok masalah dibandingkan dengan media verbal semata. 

Susilana dan Riyana (2009:20) mengemukakan kelebihan dan keku-

rangan media audio visual. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki media audio 

visual antara lain: 

1. Dapat digunakan untuk menyajikan pesan di semua ukuran ruang kelas. 

2. Menarik, karena memungkinkan penyajian yang variatif dan disertai dengan 

warna-warna yang menarik. 

3. Tatap muka dengan siswa selalu terjaga dan memungkinkan siswa untuk 

mencatat hal-hal penting. 

4. Dapat menyajikan pesan yang banyak dalam waktu yang relatif singkat. 

Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh media audio visual antara lain: 

1. Memerlukan perencanaan yang matang dalam pembuatan dan penyajiannya, 

serta 

2. Pembuatannya memerlukan waktu yang cukup lama jika program yang dibuat 

cukup panjang. 

Hafni (dalam Hairuddin et al, 2008:7-8) mengemukakan bahwa media 

yang akan dipilih hendaknya bersifat esensial. Sering terjadi kasus dalam suatu 

ruang yang besar yang dipenuhi oleh siswa, guru hanya mengandalkan suara da-

lam ceramahnya. Akan tetapi, suara tersebut tidak dapat didengar oleh seluruh 

siswa. Akibatnya suasana kelas menjadi gaduh dan proses belajar-mengajar 

menjadi kacau serta tidak efektif. Dalam kondisi yang demikian, media audio 

visual menjadi media yang esensial.   
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Media audio visual yang akan digunakan dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia melalui mind mapping ini adalah soundslides berbasis program Power 

Point karena lebih praktis, dapat dirancang dan dibuat sendiri sesuai dengan 

kebutuhan siswa dan materi belajar yang diinginkan sehingga dapat mencapai 

tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

2.1.6 Implementasi Model Mind Mapping Berbantuan Media Audio Visual 

dalam Pembelajaran Menulis Karangan Narasi  

Pembelajaran menulis karangan dengan menggunakan model mind 

mapping berbantuan media audio visual dapat diterapkan di kelas dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Guru menyiapkan media pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai. 

2. Guru dan siswa melaksanakan prapembelajaran. 

3. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

4. Siswa mengamati tayangan melalui media audio visual yang diputarkan 

oleh guru tentang menulis karangan narasi menggunakan model mind 

mapping. 

5. Siswa mengamati tayangan media audio visual sambil mencatat hal-hal 

penting tentang materi pembelajaran. 

6. Siswa dan guru bertanya jawab mengenai materi pelajaran. 

7. Guru membagikan lembar kerja mind mapping kepada siswa. 

8. Secara berkelompok siswa berlatih membuat mind mapping dengan cara 

brainstorming. 
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9. Guru menginstruksi siswa untuk membuat mind mapping sebagai dasar 

menulis karangan narasi. 

10. Siswa membuat mind mapping secara berkelompok sambil kembali 

mencari informasi pada media audio visual. 

11. Guru membimbing siswa dalam kegiatan membuat mind mapping dengan 

cara berkeliling kelas. 

12. Guru menginstruksi siswa untuk menulis karangan narasi berdasarkan 

mind mapping yang telah dibuat. Siswa menulis karangan narasi secara 

individu berdasarkan mind mapping yang telah dibuat. 

13. Guru membimbing siswa dalam kegiatan penulisan karangan narasi 

dengan cara berkeliling kelas. 

14. Siswa harus menyelesaikan karya dalam waktu yang telah ditentukan. 

15. Beberapa siswa mempresentasikan karyanya, sedangkan siswa lain 

menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Siswa yang belum mempre-

sentasikan karyanya dapat menempelkan karyanya di papan pajangan 

sehingga siswa lain dapat membaca dan menanggapi pada papan pajangan 

tersebut. 

16. Siswa menyimpulkan materi pelajaran dengan bimbingan guru. 

Kemudian lebih rinci langkah-langkah implementasi model mind mapping 

berbantuan media audio visual dalam pembelajaran menulis karangan narasi dije-

laskan pada tabel 2.1. 
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Tabel 2.1  Sintaks Model Mind Mapping Berbantuan Media Audio Visual 

 

2.1.7 Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Keterampilan 

Menulis Karangan Narasi dengan Model Mind Mapping Berbantuan Media 

Audio Visual 

Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat seperti 

yang lazim terdapat di sekolah-sekolah tradisional. Aktivitas merupakan asas 

Sintaks Model 

Mind Mapping 

(Swadarma, 

2013:65) 

Sintaks 

Media Audio Visual 

(Arsyad, 2014:143) 

Sintaks Model Mind Mapping 

Berbantuan Media Audio Visual 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

- Guru menyam-

paikan tujuan 

pembelajaran. 

- Guru memberi-

kan penjelasan 

tentang materi 

pelajaran dan 

cara membuat 

mind mapping. 

- Siswa membuat 

mind mapping.  

- Berdasarkan 

mind mapping 

yang telah di-

buat, siswa me-

nulis karangan 

narasi. 

- Siswa mempre-

sentasikan kar-

yanya, sedang-

kan siswa lain 

mengajukan 

pertanyaan ma-

upun tanggap-

an. 

- Guru bersama 

siswa menyim-

pulkan materi 

pelajaran. 

Mempersiapkan diri 

Guru merencanakan 

dan mempersiapkan 

diri sebelum menya-

jikan materi. 

Membangkitkan ke-

siapan siswa 

Guru memberikan ko-

mentar dan pertanyaan 

yang memancing rasa 

ingin tahu siswa me-

ngenai materi yang 

akan dibahas. 

Menjelaskan materi 

dengan media audio 

visual 

Guru menuntun siswa 

untuk menjalani peng-

alaman belajar dengan 

media yang digunakan. 

Diskusi materi dalam 

media audio visual 

Mengajukan pertan-

yaan dan guru meminta 

siswa membuat rang-

kuman. 

Menindaklanjuti 

program 

Diskusi dan evaluasi, 

serta siswa diharapkan 

termotivasi untuk 

mempelajari lebih ban-

yak hal yang berkaitan 

dengan materi. 

- Guru melaksanakan 

kegiatan prapembela-

jaran. 

- Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

(kompetensi) yang 

ingin dicapai. 

- Guru memutarkan ta-

yangan media audio 

visual tentang materi 

menulis karangan na-

rasi dengan menggu-

nakan mind mapping. 

- Siswa dan guru 

bertanya jawab ten-

tang materi pelajaran. 

- Guru membimbing 

siswa dalam kegiatan 

menggambar mind 

mapping dengan tema 

yang telah disepakati 

bersama. 

- Guru membimbing 

siswa menulis karang-

an narasi berdasarkan 

mind mapping yang 

telah dibuat. 

- Guru membimbing 

siswa menyimpulkan 

materi pelajaran. 

- Siswa melaksanakan kegi-

atan prapembelajaran. 

- Siswa memperhatikan pen-

jelasan guru tentang tujuan 

pembelajaran yang akan 

dicapai. 

- Siswa mengamati tayangan 

melalui media audio visual. 

- Siswa dan guru bertanya ja-

wab mengenai materi pel-

ajaran. 

- Siswa membuat mind map-

ping secara berkelompok 

sambil kembali mencari 

informasi dalam media au-

dio visual. 

- Siswa menulis karangan 

secara individu berdasar-

kan mind mapping yang 

telah dibuat bersama 

kelompok. 

- Siswa mempresentasikan 

karyanya, sedangkan sis-

wa lain memberi pertanya-

an atau tanggapan. 

- Siswa menyimpulkan ma-

teri pelajaran dengan 

bimbingan guru. 
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terpenting dalam belajar. Belajar adalah aktivitas yang dilakukan individu secara 

sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari apa yang telah dipelajari dan seba-

gai hasil interaksinya dengan lingkungan sekitar. Aktivitas disini dipahami seba-

gai serangkaian kegiatan jiwa, raga, psikofisik menuju perkembangan pribadi in-

dividu seutuhnya, yang menyangkut unsur cipta (kognitif), rasa (afektif), karsa 

(psikomotorik) (Djamarah dan Zain, 2013:2). 

Djamarah (2010:38-45) menyatakan bahwa aktivitas belajar terdiri atas 

mendengarkan; memandang; meraba, membau, dan mencicipi; menulis; mem-

baca; membuat ikhtisar dan menggarisbawahi; mengamati tabel, diagram dan 

bagan; menyusun kertas kerja; mengingat; berpikir; serta latihan atau praktik. 

Aktivitas siswa juga dipengaruhi oleh tingkah laku baik secara fisik 

maupun mental. Tingkah laku siswa juga dipengaruhi oleh karakteristik siswa. 

Menurut Sutari et al (dalam Djamarah, 2010:52) karakteristik siswa adalah 

sebagai berikut: 

a. Belum memiliki kepribadian dewasa sehingga masih menjadi tanggung jawab 

guru. 

b. Pada aspek tertentu masih memerlukan penyempurnaan sehingga masih men-

jadi tanggung jawab guru. 

c. Memiliki sifat-sifat dasar manusia yang sedang berkembang secara terpadu 

meliputi aspek biologis, rohani, sosial, intelegensi, emosi, kemampuan bicara, 

anggota tubuh untuk bekerja, latar belakang sosial, latar belakang biologis 

serta perbedaan individual. 
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Dengan mengetahui karakteristik peserta didik guru dapat mengantisipasi 

kemungkinan selama proses pembelajaran sehingga guru mendapat kemudahan 

dalam merencanakan pengalaman belajar dengan matang sebelumnya. Aktivitas 

belajar siswa di kelas tidak hanya dilihat dari mendengar dan menulis, namun juga 

melibatkan aktivitas beberapa indera atau multi inderawi.  

Menurut Paul D. Dierich (dalam Hamalik, 2011:172), kegiatan belajar 

siswa dalam 8 kelompok meliputi: 

a. Kegiatan-kegiatan visual (visual activities), misalnya, membaca, memper-

hatikan gambar demonstrasi, percobaan, dan pekerjaan orang lain. 

b. Kegiatan-kegiatan lisan (oral activities), misalnya, menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, 

diskusi, dan interupsi. 

c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan (listening activities), misalnya, mendengar-

kan uraian, percakapan, diskusi, musik, dan pidato. 

d. Kegiatan-kegiatan menulis (writing activities) misalnya, menulis cerita, ka-

rangan, laporan, angket, dan menyalin. 

e. Kegiatan-kegiatan menggambar (drawing activities), misalnya, menggambar, 

membuat grafik, peta, dan diagram. 

f. Kegiatan-kegiatan metrik (motor activities), misalnya, melakukan percobaan, 

membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, dan beternak. 

g. Kegiatan-kegiatan mental (mental activities) misalnya, menanggapi, meng-

ingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, serta mengambil 

keputusan. 
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h. Kegiatan-kegiatan emosional (emotional activities), misalnya, menaruh minat, 

merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, dan tenang. 

Berdasarkan klasifikasi aktivitas siswa menurut pendapat Djamarah dan 

Hamalik menunjukkan bahwa aktivitas di sekolah cukup kompleks dan bervariasi. 

Jika berbagai macam kegiatan tersebut dapat diciptakan di sekolah, tentu sekolah-

sekolah akan lebih dinamis, tidak membosankan dan benar-benar menjadi pusat 

aktivitas belajar yang maksimal dan bahkan akan memperlancar peranannya se-

bagai pusat dan transformasi kebudayaan. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar 

siswa adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi (guru dan 

siswa) yang menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental intelektual dan emo-

sional guna memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor.  

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa, oleh karena itu guru harus dapat membimbing dan memfasilitasi 

siswa dalam proses pembelajaran. Aktivitas siswa yang diteliti dalam penelitian 

ini adalah aktivitas siswa yang sesuai dengan langkah-langkah model pembela-

jaran mind mapping berbantuan media audio visual. Maka indikator aktivitas 

siswa yang diobservasi dalam penelitian ini adalah yang terkait dengan penerapan 

model mind mapping berbantuan media audio visual sebagai berikut:  
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1) Mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran (emotional activities) 

Komponen kesiapan belajar siswa meliputi siswa datang tepat waktu sebelum 

pelajaran dimulai, menyiapkan alat tulis dan buku pelajaran, tertib dan rapi, 

serta tidak gaduh dalam pembelajaran di kelas. 

2) Mendengarkan penjelasan guru (listening activities) 

Komponen mendengarkan penjelasan guru meliputi siswa memperhatikan 

penjelasan guru, memberikan umpan balik berupa tanggapan, mampu mem-

buat simpulan penjelasan guru, serta dapat menjelaskan isi dari media pem-

belajaran. 

3) Kedisiplinan dalam pembentukan kelompok (emotional activities, mental 

activities, listening activities) 

Komponen kedisiplinan dalam pembentukan kelompok meliputi siswa mau 

bekerja secara kelompok, pembentukan kelompok berlangsung dengan te-

nang, anggota kelompok heterogen sesuai rekomendasi guru, dan pemben-

tukan kelompok tepat waktu. 

4) Memperhatikan gambar mind mapping  pada media audio visual (visual 

activities) 

Komponen memperhatikan gambar mind mapping pada media audio visual me-

liputi siswa mencatat materi yang disampaikan guru, konsentrasi terhadap 

penjelasan guru, mengamati media berupa gambar mind mapping, dan siswa 

bertanya apabila ada hal yang belum dipahami. 
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5) Membuat mind mapping sesuai dengan tema yang disepakati bersama 

(drawing activities) 

Komponen membuat mind mapping sesuai dengan tema yang disepakati ber-

sama meliputi menggunakan garis melengkung sebagai penghubung, mem-

beri keterangan di setiap cabang peta pikiran, menggunakan warna dan sim-

bol yang berbeda, serta memberikan kata kunci pada setiap cabang. 

6) Menulis karangan narasi berdasarkan gambar mind mapping yang telah dibuat 

(writing activities) 

Komponen menulis karangan narasi berdasarkan gambar mind mapping yang 

telah dibuat meliputi karangan yang dibuat sesuai dengan tema, gagasan po-

kok dalam karangan berasal dari peta pikiran yang telah dibuat, mengem-

bangkan cerita berdasarkan kata kunci yang telah ditulis pada mind mapping, 

serta selesai tepat waktu. 

7) Kemampuan siswa mempresentasikan hasil karya (visual activities, mental 

activities, oral activities) 

Komponen kemampuan siswa mempresentasikan hasil karya meliputi siswa 

bertekad aktif terlibat dalam kegiatan presentasi dengan mengacungkan jari, 

berani maju ke depan kelas, mampu menjelaskan hasil karya, serta membe-

rikan tanggapan terhadap hasil pekerjaan temannya. 

Penggunaan model mind mapping berbantuan media audio visual dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia keterampilan menulis karangan siswa kelas III 

SDN Sekaran 01 Semarang, diharapkan aktivitas siswa dapat meningkat sesuai 

dengan indikator tersebut, yaitu: 1) Mempersiapkan diri dalam menerima pembel-
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ajaran (emotional activities); 2) Mendengarkan penjelasan guru (listening acti-

vities); 3) Kedisiplinan dalam pembentukan  kelompok (emotional activities, 

mental activities, listening activities); 4) Memperhatikan gambar mind mapping  

pada media audio visual (visual activities); 5) Membuat mind mapping sesuai de-

ngan tema yang disepakati bersama (drawing activities); 6) Menulis karangan 

narasi berdasarkan gambar mind mapping yang telah dibuat (writing activities); 

dan 7) Kemampuan siswa mempresentasikan karya (visual activities, mental 

activities, oral activities). 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS  

Landasan penelitian yang peneliti laksanakan didasarkan pada penelitian 

yang telah dilaksanakan sebelumnya. Penelitian yang telah dilakukan Dewi pada 

tahun 2010 dengan judul “Penerapan Metode Peta Pikiran (Mind Mapping) untuk 

Meningkatkan Keterampilan Menulis Narasi pada Siswa Kelas IV SD Negeri I 

Trirenggo Bantul Yogyakarta Tahun Ajaran 2009/2010” menunjukkan peningkat-

an perolehan skor hasil belajar. Hasil penelitian yang diperoleh melalui penerap-

an model mind mapping berdampak positif terhadap kualitas proses pembelajaran 

menulis narasi (menyusun karangan). Peningkatan kualitas proses pembelajaran 

menulis narasi ditandai dengan meningkatnya: (1) jumlah siswa yang aktif sela-

ma mengikuti apersepsi, yaitu 40% pada siklus I, 72% pada siklus II, dan 88% 

pada siklus III; dan (2) jumlah siswa yang aktif dalam mengikuti pembelajaran 

menulis narasi atau mengarang dengan sungguh-sungguh (membuat mind map-

ping, mengembangkan paragraf, dan  menyusun karangan yang utuh). Pada siklus 

I sebesar 60%, siklus II sebesar 76%, dan siklus III mencapai 88%. Hasil peneli-
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tian juga membuktikan bahwa penerapan metode mind mapping juga dapat me-

ningkatkan kualitas hasil pembelajaran keterampilan menulis narasi siswa. Hal 

ini ditandai dengan nilai rata-rata menulis narasi siswa yang mengalami pening-

katan pada tiap siklusnya, yaitu siklus I sebesar 64,12; siklus II sebesar 68,24; 

dan siklus III sebesar 72,20. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

secara keseluruhan hasil belajar mengalami peningkatan dan mencapai target 

yang telah ditetapkan setelah metode mind mapping diterapkan. 

Kondisi ini diperkuat dengan hasil penelitian Tapantoko pada tahun 2011 

dengan judul “Penggunaan Metode Mind Map (Peta Pikiran) untuk Meningkatkan 

Motivasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran Matematika Siswa Kelas VIII SMP 

Negeri 4 Depok”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa metode mind mapping 

dapat meningkatkan motivasi belajar matematika siswa setelah dilakukan pembel-

ajaran matematika dengan menggunakan metode mind mapping. Hal ini ditunjuk-

kan dengan: (1) Data hasil observasi motivasi belajar siswa mengalami peningkat-

an dari siklus I ke siklus II sebesar 56,25% menjadi 71,25% dengan kategori ting-

gi. (2) Data hasil angket motivasi siswa mengalami peningkatan dari siklus I  ke 

siklus II sebesar 66,70% menjadi 76,94% dengan kategori tinggi. (3) Rata-rata 

hasil tes siklus mengalami peningkatan, rata-rata pada siklus I yaitu 75,18 me-

ningkat menjadi 90,18 pada siklus II. (4) Berdasarkan hasil wawancara diperoleh 

keterangan bahwa secara umum siswa termotivasi dalam belajar. Berdasarkan da-

ta hasil observasi motivasi, data hasil angket motivasi, rata-rata hasil tes siklus, 

dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa meningkat 

setelah belajar menggunakan metode mind mapping.  
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Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lestari pada tahun 2014 tentang 

media audio visual dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui 

Model Think Pair Share dengan Media Audio Visual pada Siswa Kelas VA SDN 

Wonosari 03 Semarang” menunjukkan bahwa: (1) Keterampilan guru pada siklus 

I memperoleh skor 24 dengan kategori baik, siklus II memperoleh skor 31 dengan 

kategori sangat baik dan pada siklus III memperoleh skor 33 dengan kategori sa-

ngat baik. (2) Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh skor 17,5 kategori baik, 

pada siklus II memperoleh skor 21 kategori baik dan pada siklus III  memperoleh 

skor 23,8 kategori sangat baik. (3) Persentase ketuntasan hasil belajar secara kla-

sikal pada siklus I sebesar 65%, meningkat pada siklus II menjadi 75%, dan sema-

kin meningkat pada siklus III menjadi 88,6%. Simpulan dari penelitian ini adalah 

melalui model think pair share dengan media audio visual dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPS yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

hasil belajar siswa. 

Berdasarkan kajian empiris, peneliti menyimpulkan bahwa model mind 

mapping dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi siswa dalam pembelajaran 

sehingga terjadi peningkatan hasil belajar secara signifikan. Sedangkan media 

audio visual menjadikan pembelajaran semakin menarik untuk diikuti. Dengan 

demikian, maka penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam peneli-

tian berjudul “Implementasi Model Mind Mapping Berbantuan Media Audio Vi-

sual untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Karangan Narasi Siswa Kelas III 

SD Negeri Sekaran 01 Semarang”. 
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2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Permasalahan yang ada di kelas III SDN Sekaran 01 Semarang adalah pro-

ses pembelajaran dan aktivitas siswa yang belum baik, serta ketuntasan klasikal 

dalam pembelajaran menulis karangan narasi yang belum mencapai sekurang-ku-

rangnya 85%. Penyebab timbulnya masalah tersebut adalah guru tidak mengguna-

kan model pembelajaran yang inovatif serta tidak menggunakan media pembel-

ajaran berbasis teknologi informasi. Selain itu, guru tidak mengarahkan siswa un-

tuk melakukan brainstorming sebelum menulis karangan narasi. Berdasarkan data 

hasil belajar karangan narasi siswa kelas III SDN Sekaran 01 Semarang, ketun-

tasan klasikal mencapai 54,35%, padahal ketuntasan klasikal menurut Hamdani 

(2011:60) sekurang-kurangnya adalah 85%. Sebanyak 21 dari 46 siswa masih 

memperoleh skor di bawah KKM yang ditetapkan sekolah yaitu 65. Hasil pengo-

lahan data diperoleh skor rata-ra-ta kelas III SDN Sekaran 01 Semarang pada 

pembelajaran menulis karangan narasi mencapai 58,88 dengan skor terendah 45,8 

dan skor tertinggi 75. Berdasarkan skor siswa dan ketuntasan klasikal dalam 

pembelajaran menulis narasi di kelas III SDN Sekaran 01 Semarang tersebut, 

maka diperlukan perbaikan proses pembelajaran serta peningkatan aktivitas siswa 

dan keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas III SDN Sekaran 01 Se-

marang. 

Penyelesaian permasalahan dilaksanakan peneliti dengan menggunakan 

model mind mapping berbantuan media audio visual. Model mind mapping me-

rupakan suatu model pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk mencatat 

secara kreatif dan efektif. Dengan menggunakan mind mapping, siswa dapat me-
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metakan pikiran-pikiran untuk memudahkan ingatan dan memungkinkan untuk 

menyusun fakta dan pikiran. Dengan demikian cara kerja alami otak dilibatkan 

sejak awal. Sedangkan penggunaan media audio visual dalam pembelajaran dapat 

mendorong siswa untuk menerjemahkan konsep abstrak menjadi lebih realistis, 

sehingga siswa tidak hanya membayangkan saja namun juga dapat menggunakan 

indera pendengaran dan indera penglihatan dalam menafsirkan konsep yang dibe-

rikan oleh guru. Di samping itu, media audio visual dapat memberi gagasan dan 

bantuan untuk guru agar kegiatan belajar-mengajar dapat berlangsung secara efek-

tif, efisien dan kondusif. 

Adapun langkah-langkah implementasi model mind mapping berbantuan 

media audio visual dalam pembelajaran menulis karangan narasi adalah sebagai 

berikut: 1) Kegiatan Prapembelajaran; 2) Membuka Pembelajaran dengan Aper-

sepsi; 3) Pengarahan Cara Membuat Mind Mapping; 4) Kegiatan Penugasan Ke-

lompok dan Bimbingan Pembuatan Mind Mapping; 5) Kegiatan Penugasan Indi-

vidual dan Bimbingan Penulisan Karangan Narasi; 6) Presentasi Karya; 7) Kegiat-

an Menutup Pelajaran 

Gambaran kerangka berpikir tentang permasalahan, penyebab, penerapan 

tindakan, dan hipotesis tindakan dapat dilihat pada gambar 2.2. 
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Bagan alur berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai beri-

kut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 Alur Kerangka Berpikir 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

 

PERMASALAHAN 

1. Proses pembelajaran belum baik 

2. Aktivitas siswa belum baik 

3. Ketuntasan klasikal dalam pembelajaran menulis karangan 

narasi belum mencapai sekurang-kurangnya 85% 

PENYEBAB 

1. Model pembelajaran tidak inovatif 

2. Media pembelajaran tidak berbasis teknologi informasi 

3. Guru tidak mengarahkan siswa untuk melakukan 

brainstorming sebelum menulis karangan narasi 

PENERAPAN TINDAKAN 

Model mind mapping berbantuan media audio visual 

HIPOTESIS TINDAKAN 

Implementasi model mind mapping berbantuan media audio visual da-

pat memperbaiki proses pembelajaran serta meningkatkan aktivitas sis-

wa dan keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas III SDN 

Sekaran 01 Semarang. 
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir yang telah dipaparkan 

maka hipotesis tindakan penelitian ini adalah sebagai berikut: “Implementasi mo-

del mind mapping berbantuan media audio visual dapat memperbaiki proses pem-

belajaran serta meningkatkan aktivitas siswa dan keterampilan menulis karangan 

narasi siswa pada pembelajaran menulis karangan narasi di kelas III SDN Sekaran 

01 Semarang.” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

3.1 RANCANGAN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Arikunto et al, 2011:16) 

Gambar 3.1 Spiral Tindakan Kelas 

 

3.1.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan merupakan tahap awal peneliti menentukan titik atau fo-

kus peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian 

 

Pelaksanaan SIKLUS I 

Perencanaan 

Observasi 

Refleksi 

SIKLUS II 

Perencanaan 

Observasi 

Refleksi 

? 

 

Pelaksanaan 



67 
 

 

membuat sebuah instrumen pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta 

yang terjadi selama tindakan berlangsung (Arikunto et al, 2012:18). Dalam pelak-

sanaan penelitian ini, maka perencanaan pembelajarannya adalah sebagai berikut: 

a. Menelaah materi pembelajaran menulis narasi serta menelaah indikator 

bersama tim kolaborasi. 

b. Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran mind mapping berbantuan media audio visual. 

c. Menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran yang dibutuhkan. 

d. Menyiapkan alat evaluasi berupa lembar kerja siswa. 

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan proses 

pem-belajaran, serta lembar catatan lapangan. 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan rancangan 

yang telah diterapkan yaitu mengenai tindakan kelas (Arikunto et al, 2012:18). 

Penelitian tindakan kelas (PTK) ini direncanakan dalam 3 siklus. Setiap siklus 

dilaksanakan satu kali pertemuan. Siklus pertama yaitu pelaksanaan tindakan pa-

da pembelajaran keterampilan menulis narasi di kelas III dengan menggunakan 

model pembelajaran mind mapping berbantuan media audio visual. Jika ternyata 

tindakan perbaikan pada siklus pertama belum berhasil menjawab masalah yang 

menjadi kerisauan guru maka terdapat siklus berikutnya yang langkah-langkahnya 

tetap sama dengan menerapkan model pembelajaran mind mapping berbantuan 

media audio visual. Setiap selesai ref-leksi peneliti berusaha mencari tahu apakah 

masih ada hal-hal yang perlu dibenahi, dengan demikian dapat diketahui ba-
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gaimana cara untuk memperbaiki pembelajaran di siklus berikutnya. Siklus I, II 

dan III dilaksanakan sesuai dengan RPP yang telah disusun. 

3.1.3 Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan untuk mengamati sejauh mana e-

fektivitas tindakan telah mencapai sasaran (Arikunto et al, 2012:18). Observasi 

atau pengamatan merupakan salah satu metode pengumpulan data untuk menga-

mati secara visual gejala yang diamati serta menginterpretasikan hasil pengamatan 

tersebut dalam bentuk catatan sehingga validitas data sangat bergantung pada ke-

mampuan observer (Widoyoko, 2012:46). Pengumpulan data pada penelitian tin-

dakan kelas ini melalui observasi langsung. Peneliti berkolaborasi dengan guru 

yang mengampu kelas III sebagai guru kolaborator. Observasi yang dilakukan 

bertujuan untuk mengetahui kualitas proses pembelajaran dan aktivitas siswa  de-

ngan menggunakan instrumen yang telah disediakan, serta melakukan tes terhadap 

keterampilan menulis karangan narasi siswa untuk mengetahui tingkat keberha-

silan pembelajaran. 

3.1.4 Refleksi 

Refleksi berarti “pantulan”. Melakukan refleksi berarti memantulkan atau 

mengingat kembali kejadian lampau sehingga dapat dijawab mengapa itu terjadi 

(Arikunto et al, 2012:19). Berdasarkan hasil analisis peneliti melakukan refleksi, 

dengan mengkaji proses pembelajaran dalam hal ini tahapan-tahapan proses pem-

belajaran dan aktivitas siswa, serta keterampilan menulis karangan narasi siswa 

kelas III SDN Sekaran 01 Semarang, apakah sudah mencapai indikator keber-
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hasilan pada siklus pertama. Kemudian tim kolaborasi membuat tindak lanjut 

perbaikan untuk siklus berikutnya mengacu pada siklus sebelumnya. 

 

3.2 PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN 

3.2.1 Siklus I 

3.2.1.1 Perencanaan 

Adapun langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah: 

1) Menentukan pokok bahasan. 

2) Membuat Rencana Pelaksanaan  Pembelajaran (RPP) dengan model mind 

mapping. 

3) Mengembangkan skenario pembelajaran. 

4) Menyiapkan sumber belajar. 

5) Menyiapkan fasilitas dan sarana pendukung. 

6) Mengembangkan format evaluasi pembelajaran. 

7) Menyiapkan lembar observasi proses pembelajaran dan aktivitas siswa, serta 

lembar catatan lapangan. 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

1. Prakegiatan (5 menit) 

1) Salam 

2) Berdoa 

3) Mengondisikan siswa pada situasi belajar yang kondusif 

4) Presensi 
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2. Kegiatan Awal (10 menit) 

1) Guru memotivasi siswa untuk semangat dalam mengikuti proses pembela-

jaran yang akan dilakukan. 

2) Apersepsi :  

Dengan metode tanya jawab, guru menanyakan kepada siswa tentang 

materi menulis karangan narasi, misalnya: “Siapa yang memiliki buku 

cerita di rumah?”, “Apakah kalian pernah menulis cerita seperti dalam 

buku tersebut?”, “Nah, sekarang kita akan belajar tentang menulis cerita 

atau karangan.” 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok materi yang 

akan dipelajari. 

4) Guru menanyakan materi Bahasa Indonesia yang telah diajarkan pada 

pertemuan sebelumnya. 

3. Kegiatan Inti (50 menit) 

Eksplorasi 

1) Guru bertanya mengenai pengalaman siswa yang berkaitan dengan me-

nulis karangan narasi. 

2) Guru menjelaskan pengertian mind mapping dan penggunaannya dalam 

menyusun karangan narasi. 

3) Guru menayangkan materi menulis karangan narasi dengan model mind 

mapping pada media audio visual. 

4) Guru memberi penjelasan pembuatan mind mapping mulai dari tahap a-

wal, yaitu membuat judul di tengah-tengah, kemudian siswa memberikan 
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tanggapan kira-kira langkah apa yang dilakukan selanjutnya setelah judul 

di tengah-tengah sudah diketahui. Guru juga menjelaskan pada siswa ten-

tang penggunaan garis hubung yang melengkung berwarna-warni serta ka-

ta kunci pada mind mapping. Siswa  memperhatikan  penjelasan  guru  ten-

tang  cara  membuat kerangka karangan dengan mind mapping dan berpe-

ran aktif dalam kegiatan brainstorming tersebut. 

5) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang belum jelas. 

Elaborasi 

1) Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing 4-5 siswa. 

2) Siswa menyiapkan alat tulis warna. 

3) Siswa dan guru menentukan satu tema karangan yang akan dibuat mind 

mapping bersama-sama. Guru memberikan penjelasan tentang tema yang 

diberikan. 

4) Guru membagikan lembar kerja kepada siswa untuk membuat mind 

mapping. 

5) Siswa bersama teman sekelompok melakukan brainstorming sebagai 

latihan dalam pembuatan mind mapping. 

6) Guru berkeliling kelas untuk membantu siswa yang kesulitan dalam mem-

buat mind mapping. 

7) Guru mengingatkan pada siswa agar menggunakan kreativitas dan 

imajinasi masing-masing untuk membuat mind mapping. 

8) Guru menjawab pertanyaan siswa dan memberikan bimbingan lebih pada 

siswa yang belum mengerti. 
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9) Siswa membuat  mind mapping sesuai dengan tema yang telah ditentukan 

guru. 

10) Siswa membuat karangan narasi berdasarkan kerangka karangan mind 

mapping tersebut. 

11) Guru membimbing siswa dalam menguraikan mind mapping mereka 

menjadi kalimat yang padu. 

12) Guru berkeliling kelas untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan 

dalam menulis karangan narasi. 

13) Guru mengingatkan siswa untuk menggunakan ejaan dan tanda baca yang 

tepat. 

14) Guru memberikan motivasi pada siswa untuk menyelesaikan tugasnya 

tepat waktu. 

15) Siswa mengumpulkan hasil pekerjaannya. 

16) Guru memilih beberapa karya untuk dipresentasikan. 

17) Siswa maju ke depan kelas membacakan dan menunjukkan hasil karya. 

18) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya jawab serta 

menanggapi. 

19) Siswa yang belum mempresentasikan karya dapat menempelkan karyanya 

di papan pajangan, sehingga siswa lain dapat membaca dan memberikan 

tanggapan atas karya tersebut. 

20) Guru memberi reward kepada siswa yang aktif. 
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4. Kegiatan Akhir (5 menit) 

Konfirmasi   

1) Guru memberikan penguatan bagi siswa yang telah menyampaikan hasil 

diskusi maupun bagi siswa yang lain. 

2) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

3) Guru merefleksi dan memberikan umpan balik mengenai hasil karya 

siswa. 

4) Guru menyampaikan pesan akademik agar siswa semakin giat belajar. 

3.2.1.3 Observasi 

Observasi pada siklus pertama ini dilakukan untuk mengamati pembelajaran yang 

meliputi: 

1) Guru kolaborator mengamati proses pembelajaran selama pelaksanaan tindak-

an. 

2) Observer mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis karangan 

narasi. 

3) Guru kolaborator mencatat hal-hal penting selama pelaksanaan tindakan dalam 

sebuah catatan lapangan. 

3.2.1.4 Refleksi 

1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus I. 

2) Menganalisis kelemahan dan keberhasilan setelah menerapkan model mind 

mapping berbantuan media audio visual, kemudian mempertimbangkan lang-

kah selanjutnya. 
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3) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan siklus I apakah efek-

tif atau tidak. 

4) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I. 

5) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus II. 

3.2.2 Siklus II 

3.2.2.1 Perencanaan 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, maka perencanaan pembelajarannya a-

dalah sebagai berikut: 

a. Menelaah materi pembelajaran menulis karangan narasi serta menelaah indi-

kator bersama tim kolaborasi. 

b. Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran mind mapping. 

c. Menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran yang dibutuhkan. 

d. Menyiapkan alat evaluasi berupa lembar kerja siswa. 

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati proses pembelajaran dan 

aktivitas siswa serta catatan lapangan. 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

1. Prakegiatan (5 menit) 

1) Salam 

2) Berdoa 

3) Mengondisikan siswa pada situasi belajar yang kondusif 

4) Presensi 
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2. Kegiatan Awal (10 menit) 

1) Guru memotivasi siswa untuk semangat dalam mengikuti proses pem-

belajaran yang akan dilakukan. 

2) Apersepsi :  

Dengan metode tanya jawab, guru menanyakan kepada siswa tentang 

materi menulis karangan narasi, misalnya: “Apakah kalian pernah me-

nulis karangan narasi?”, “Coba ceritakan bagaimana tahapan-tahapan 

yang kalian tempuh untuk menulis karangan narasi dengan baik”, “Nah, 

sekarang kita akan belajar tentang menulis karangan narasi dengan 

menggunakan mind mapping.” 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok materi 

yang akan dipelajari. 

4) Guru menanyakan materi Bahasa Indonesia yang telah diajarkan pada 

pertemuan sebelumnya. 

2. Kegiatan Inti (50 menit) 

Eksplorasi 

1) Guru bertanya mengenai pengalaman siswa yang berkaitan dengan 

menulis karangan narasi. 

2) Guru menjelaskan pengertian mind mapping dan penggunaannya 

dalam menyusun karangan narasi. 

3) Guru menayangkan materi menulis karangan narasi dengan model 

mind mapping pada media audio visual. 
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4) Guru memberi penjelasan pembuatan mind mapping mulai dari tahap 

awal, yaitu membuat judul di tengah-tengah, kemudian siswa 

memberikan tanggapan kira-kira langkah apa yang dilakukan 

selanjutnya setelah judul di tengah-tengah sudah diketahui. Guru juga 

menjelaskan pada siswa tentang penggunaan garis hubung yang 

melengkung berwarna-warni serta kata kunci pada mind mapping. 

Siswa  memperhatikan  penjelasan  guru  tentang  cara  membuat 

kerangka karangan dengan mind mapping dan berperan aktif dalam 

kegiatan brainstorming tersebut. 

5) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang belum 

jelas. 

Elaborasi 

1) Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing 4-5 siswa. 

2) Siswa menyiapkan alat tulis warna. 

3) Siswa dan guru menentukan satu tema karangan yang akan dibuat 

mind mapping bersama-sama. Guru memberikan penjelasan tentang 

tema yang diberikan. 

4) Guru membagikan lembar kerja kepada siswa untuk membuat mind 

mapping. 

5) Siswa bersama teman sekelompok melakukan brainstorming sebagai 

latihan dalam pembuatan mind mapping. 

6) Guru berkeliling kelas untuk membantu siswa yang kesulitan dalam 

membuat mind mapping. 
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7) Guru mengingatkan pada siswa agar menggunakan kreativitas dan 

imajinasi masing-masing untuk membuat mind mapping. 

8) Guru menjawab pertanyaan siswa dan memberikan bimbingan lebih 

pada siswa yang belum mengerti. 

9) Siswa membuat  mind mapping sesuai dengan tema yang telah 

ditentukan guru. 

10) Siswa membuat karangan narasi berdasarkan kerangka karangan mind 

mapping tersebut. 

11) Guru membimbing siswa dalam menguraikan mind mapping mereka 

menjadi kalimat yang padu. 

12) Guru berkeliling kelas untuk membantu siswa yang mengalami 

kesulitan dalam menulis karangan narasi. 

13) Guru mengingatkan siswa untuk menggunakan ejaan dan tanda baca 

yang tepat. 

14) Guru memberikan motivasi pada siswa untuk menyelesaikan tugasnya 

tepat waktu. 

15) Siswa mengumpulkan hasil pekerjaannya. 

16) Guru memilih beberapa karya untuk dipresentasikan. 

17) Siswa maju ke depan kelas membacakan dan menunjukkan hasil karya. 

18) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya jawab serta 

menanggapi. 
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19) Siswa yang belum mempresentasikan karya dapat menempelkan 

karyanya di papan pajangan, sehingga siswa lain dapat membaca dan 

memberikan tanggapan atas karya tersebut. 

20) Guru memberi reward kepada siswa yang aktif. 

3. Kegiatan Akhir (5 menit) 

Konfirmasi  

1) Guru memberikan penguatan bagi siswa yang telah menyampaikan 

hasil diskusi maupun bagi siswa yang lain. 

2) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

3) Guru merefleksi dan memberikan umpan balik mengenai hasil karya 

siswa. 

4) Guru menyampaikan pesan akademik agar siswa semakin giat belajar. 

3.2.2.3 Observasi 

a. Guru kolaborator mengamati proses pembelajaran selama pelaksanaan 

tindakan. 

b. Observer mengamati aktivitas siswa saat kegiatan pembelajaran menulis 

karangan narasi berlangsung. 

c. Guru kolaborator mencatat temuan-temuan selama pelaksanaan pembelajaran 

dalam sebuah catatan lapangan. 

3.2.2.4 Refleksi 

1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus II. 
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2) Menganalisis kelemahan dan keberhasilan setelah menerapkan mind mapping 

berbantuan media audio visual, kemudian mempertimbangkan langkah selan-

jutnya. 

3) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus II apakah 

efektif atau tidak. 

4) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada siklus II. 

5) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus III. 

3.2.3 Siklus III 

3.2.3.1 Perencanaan 

Adapun langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah: 

a. Menentukan pokok bahasan. 

b. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan model peta 

pikiran (mind mapping). 

c. Mengembangkan skenario pembelajaran. 

d. Menyiapkan sumber belajar. 

e. Menyiapkan fasilitas dan sarana pendukung. 

f. Mengembangkan format evaluasi pembelajaran. 

g. Menyiapkan lembar observasi proses pembelajaran dan aktivitas siswa, serta 

lembar catatan lapangan. 

3.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

1. Prakegiatan (5 menit) 

1) Salam 

2) Berdoa 
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3) Mengkondisikan siswa pada situasi belajar yang kondusif 

4) Presensi 

2. Kegiatan Awal (10 menit) 

1) Guru memotivasi siswa untuk semangat dalam mengikuti proses pem-

belajaran yang akan dilakukan. 

2) Apersepsi :  

Melaksanakan tepuk hore, setelah itu melakukan tanya jawab tentang 

materi menulis karangan narasi, misalnya: “Adakah yang masih ingat 

apa arti mind mapping?”, “Apa fungsi mind mapping dalam menulis 

karangan narasi?”, “Nah, sekarang kita akan belajar tentang menulis 

karangan narasi dengan menggunakan kerangka karangan mind map-

ping.” 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok materi yang 

akan dipelajari. 

4) Guru menanyakan materi Bahasa Indonesia yang telah diajarkan pada 

pertemuan sebelumnya. 

3. Kegiatan Inti (50 menit) 

Eksplorasi 

1) Guru bertanya mengenai pengalaman siswa yang berkaitan dengan 

menulis karangan narasi. 

2) Guru menjelaskan pengertian mind mapping dan penggunaannya 

dalam menyusun karangan narasi. 



81 
 

 

3) Guru menayangkan materi menulis karangan narasi dengan model 

mind mapping pada media audio visual. 

4) Guru memberi penjelasan pembuatan mind mapping mulai dari tahap 

awal, yaitu membuat judul di tengah-tengah, kemudian siswa membe-

rikan tanggapan kira-kira langkah apa yang dilakukan selanjutnya se-

telah judul di tengah-tengah sudah diketahui. Guru juga menjelaskan 

pada siswa tentang penggunaan garis hubung yang melengkung ber-

warna-warni serta kata kunci pada mind mapping. Siswa  memperha-

tikan  penjelasan  guru  tentang  cara  membuat kerangka karangan 

dengan mind mapping dan berperan aktif dalam kegiatan brain-

storming tersebut. 

5) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang belum 

jelas. 

Elaborasi 

1) Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing 4-5 siswa. 

2) Siswa menyiapkan alat tulis warna. 

3) Siswa dan guru menentukan satu tema karangan yang akan dibuat 

mind mapping bersama-sama. Guru memberikan penjelasan tentang 

tema yang diberikan. 

4) Guru membagikan lembar kerja kepada siswa untuk membuat mind 

mapping. 

5) Siswa bersama teman sekelompok melakukan brainstorming sebagai 

latihan dalam pembuatan mind mapping. 
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6) Guru berkeliling kelas untuk membantu siswa yang kesulitan dalam 

membuat mind mapping. 

7) Guru mengingatkan pada siswa agar menggunakan kreativitas dan 

imajinasi masing-masing untuk membuat mind mapping. 

8) Guru menjawab pertanyaan siswa dan memberikan bimbingan lebih 

pada siswa yang belum mengerti. 

9) Siswa membuat mind mapping sesuai dengan tema yang telah 

ditentukan guru. 

10) Siswa membuat karangan narasi berdasarkan kerangka karangan mind 

mapping tersebut. 

11) Guru membimbing siswa dalam menguraikan mind mapping mereka 

menjadi kalimat yang padu. 

12) Guru berkeliling kelas untuk membantu siswa yang mengalami kesu-

litan dalam menulis karangan narasi. 

13) Guru mengingatkan siswa untuk menggunakan ejaan dan tanda baca 

yang tepat. 

14) Guru memberikan motivasi pada siswa untuk menyelesaikan tugasnya 

tepat waktu. 

15) Siswa mengumpulkan hasil pekerjaannya. 

16) Guru memilih beberapa karya untuk dipresentasikan. 

17) Siswa maju ke depan kelas membacakan dan menunjukkan hasil 

karya. 
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18) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya jawab serta 

menanggapi. 

19) Siswa yang belum mempresentasikan karya dapat menempelkan kar-

yanya di papan pajangan, sehingga siswa lain dapat membaca dan 

memberikan tanggapan atas karya tersebut. 

20) Guru memberi reward kepada siswa yang aktif. 

4. Kegiatan Akhir (5 menit) 

Konfirmasi  

1) Guru memberikan penguatan bagi siswa yang telah menyampaikan 

hasil diskusi maupun bagi siswa yang lain. 

2) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

3) Guru merefleksi dan memberikan umpan balik mengenai hasil karya 

siswa. 

4) Guru menyampaikan pesan akademik agar siswa semakin giat belajar. 

3.2.3.3 Observasi 

a. Guru kolaborator mengamati proses pembelajaran selama pelaksanaan tindak-

an. 

b. Observer mengamati aktivitas siswa saat pembelajaran menulis karangan 

narasi berlangsung. 

c. Guru kolaborator mencatat temuan-temuan selama pelaksanaan pembelajaran 

dalam sebuah catatan lapangan. 
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3.2.3.4 Refleksi 

1) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus III. 

2) Menganalisis kelemahan dan keberhasilan setelah menerapkan model mind 

mapping dengan media audio visual, kemudian mempertimbangkan langkah 

selanjutnya. 

3) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan siklus III. 

4) Mengukur proses pembelajaran, aktivitas siswa dan hasil keterampilan menu-

lis karangan narasi siswa dalam pembelajaran dengan model mind mapping 

berbantuan media audio visual pada siklus I, II dan III. 

 

3.3 SUBJEK PENELITIAN 

Subjek penelitian ini adalah guru (peneliti), siswa kelas III sebanyak 46 

siswa yang terdiri atas 24 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan, tahun ajaran 

2014/2015, dan guru kelas III SDN Sekaran 01 Semarang yang bertindak sebagai 

kolaborator. 

 

3.4 TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Sekaran 01 Semarang yang berada di 

Jalan Tamansiswa 10 Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

Berdasarkan pengamatan awal, proses pembelajaran dan aktivitas siswa belum 

baik, serta ketuntasan klasikal dalam pembelajaran menulis karangan narasi siswa 

belum mencapai sekurang-kurangnya 85%. Oleh karena itu, dilakukan upaya 
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peningkatan keterampilan menulis karangaan narasi menggunakan model mind 

mapping berbantuan media audio visual.   

 

3.5 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.5.1 Sumber Data 

Arikunto et al (2011:129) mengatakan bahwa sumber data merupakan sub-

jek darimana data dapat diperoleh. Dalam PTK ini sumber data adalah sebagai be-

rikut: 

1. Siswa 

Sumber data dari siswa diperoleh dari observasi yang dilakukan pada siklus 

pertama, kedua, ketiga, serta hasil evaluasi pembelajaran. 

2. Guru 

Diperoleh dari lembar pengamatan keterampilan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran menerapkan model mind mapping berbantuan media audio vi-

sual. 

3. Data Dokumen 

Sumber data dokumen berupa daftar skor awal sebelum dilakukan tindak-

an/solusi. 

4. Catatan Lapangan 

Sumber data ini berupa catatan-catatan kegiatan-kegiatan yang terjadi selama 

pembelajaran berlangsung berupa data hasil observasi terhadap proses pem-

belajaran dan aktivitas siswa. 
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3.5.2 Jenis Data 

3.5.2.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif 

yang diangkakan. Data kuantitatif ini berupa data hasil belajar dalam pembela-

jaran menulis karangan narasi siswa kelas III SDN Sekaran 01 Semarang yang 

diambil dengan cara memberikan tes pada setiap akhir siklus. 

3.5.2.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa gambaran/deskripsi kegiatan pembelajaran yang 

diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar observasi aktivitas 

siswa dan proses pembelajaran, wawancara, serta catatan lapangan dalam pem-

belajaran menggunakan model mind mapping berbantuan media audio visual. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Secara umum ada dua macam teknik pengumpulan data, yaitu teknik tes 

dan nontes. Dengan teknik tes, asesmen dilakukan dengan menguji peserta didik. 

Sementara dengan teknik nontes, asesmen dilakukan tanpa menguji peserta didik 

(Poerwanti, 2008:3.16). 

Dalam penelitian ini digunakan dua macam teknik pengumpulan data, 

yaitu teknik tes dan nontes yang dijabarkan sebagai berikut.  

3.5.3.1 Teknik Tes 

Menurut Arikunto (2011:150) tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan 

atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inte-

legensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Se-

dangkan menurut Poerwanti (2008:4-3). Tes adalah himpunan pertanyaan yang 
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harus dijawab, pertanyaan-pertanyan yang harus dipilih atau ditanggapi, atau tu-

gas-tugas yang harus dilakukan peserta tes dengan tujuan mengukur suatu aspek 

tertentu. Penggunaan teknik tes biasanya bertujuan untuk:  

1) Menilai kemampuan belajar siswa. 

2) Memberikan bimbingan belajar kepada siswa. 

3) Mengecek kemampuan belajar siswa. 

4) Memahami kesulitan-kesulitan belajar. 

5) Menilai efektivitas keberhasilan mengajar. 

Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur kemampuan belajar 

siswa dalam pembelajaran menulis karangan narasi menggunakan model mind 

mapping berbantuan media audio visual. 

3.5.3.2 Teknik Nontes 

 Menurut Poerwanti (2008:3.19) teknik nontes adalah proses evaluasi 

terhadap hasil belajar siswa yang dilakukan dengan melakukan observasi, mela-

kukan wawancara, menyebar angket, dan lain-lain. Teknik nontes digunakan 

sebagai pelengkap dan dijadikan sebagai pertimbangan tambahan dalam peng-

ambilan keputusan penentuan hasil pembelajaran. Dalam penelitian ini digunakan 

beberapa teknik nontes antara lain: 

3.5.3.2.1 Observasi 

Menurut Arikunto et al (2011:156) observasi disebut juga dengan peng-

amatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan 

menggunakan seluruh alat indera. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui 

penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Observasi dalam 
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penelitian digunakan untuk menggambarkan proses pembelajaran dan aktivitas 

siswa dalam penerapan model mind mapping berbantuan media audio visual. 

Peneliti menggunakan observasi tertutup dalam penelitian ini, yaitu sejumlah 

kategori/indikator telah didefinisikan dan di-fokuskan pada perilaku tertentu. 

3.5.3.2.2 Catatan Lapangan 

Sukardi (2013:44) mengemukakan bahwa alat pengumpul data yang memi-

liki nilai tinggi yaitu alat pengumpul data berupa catatan lapangan. Sumber data 

ini berupa catatan-catatan kegiatan-kegiatan yang terjadi selama proses pembel-

ajaran berupa data hasil observasi terhadap proses pembelajaran, aktivitas siswa, 

serta hal-hal lain pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. 

3.5.3.2.3 Dokumentasi 

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang ter-

tulis (Arikunto, 2011:158). Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

menemukan data-data dari siswa yang menggunakan dokumen-dokumen yang 

ada.  

 

3.6 TEKNIK ANALISIS DATA 

3.6.1 Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif, dianalisis dengan menggu-

nakan statistik deskriptif, dengan menentukan mean atau rerata. 

Adapun penyajian data kuantitatif akan disajikan dalam bentuk persentase. 

Persentase tersebut adalah sebagai berikut. 
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1) Menentukan skor berdasarkan skor teoretis 

 

Skor =  x 100 

Keterangan : 

B = jumlah skor jawaban benar pada tiap butir/item soal 

St= Skor teoretis 

(Poerwanti, 2008:6.15) 

 

Kemudian, hasil penghitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan 

belajar siswa yang dikategorikan menjadi dua, yaitu tuntas dan tidak tuntas, 

sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Kriteria Ketuntasan Belajar Siswa 

 

 

 

 

Sumber: KKM Bahasa Indonesia SDN Sekaran 01 Semarang 

 

2) Mencari rata-rata (mean) 

Aqib (2010:40) menyatakan bahwa untuk mencari skor rata-rata satu kelas, 

yaitu dengan rumus: 

 

x =  

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

> 65 Tuntas 

< 65 Tidak Tuntas 
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Keterangan: 

x    = skor rata-rata 

∑X= jumlah semua siswa 

∑N= jumlah siswa 

 

3) Menentukan ketuntasan klasikal 

Menurut Aqib (2009:40-41), untuk mengetahui persentase ketuntasan 

belajar klasikal siswa dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 Keterangan:   

p = persentase ketuntasan belajar klasikal siswa 

 

Tabel 3.2 Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa dalam Persen (%) 

Kriteria Ketuntasan Minimal 

Kualifikasi 

Individual Klasikal (Hamdani, 2011:60) 

<65 < 85% Tidak Tuntas 

≥65 ≥ 85% Tuntas 

 

Dengan demikian, dapat ditentukan jumlah siswa yang tuntas dan jumlah 

siswa yang tidak tuntas secara klasikal. 
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3.6.2 Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi aktivitas siswa dan proses 

pembelajaran menulis karangan narasi dengan model mind mapping berbantuan 

media audio visual. Adapun data kualitatif pada penelitian ini dianalisis ber-

dasarkan klasifikasi/ kriteria/kategori sangat baik (SB), baik (B), tidak baik (TB), 

dan sangat tidak baik (STB)  berdasarkan skor yang telah diperoleh. 

Adapun cara untuk menentukan klasifikasi berdasarkan skor, langkah 

langkah yang ditempuh yaitu:  

1) menentukan skor maksimal 

2) menentukan skor minimal  

3) menentukan jumlah kelas interval/klasifikasi/kategori, yaitu sangat baik (SB), 

baik (B), tidak baik (TB), dan sangat tidak baik (STB), sehingga ada 4. 

4) menentukan jarak interval (i) dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

 

 

Pilihan respon skala empat mempunyai variabilitas respon lebih baik atau 

lebih lengkap dibandingkan skala tiga sehingga mampu mengungkap lebih mak-

simal perbedaan sikap responden. Selain itu juga tidak ada peluang bagi respon-

den untuk bersikap netral sehingga memaksa responden untuk menentukan sikap 

terhadap fenomena sosial yang ditanyakan atau dinyatakan dalam instrumen (Wi-

doyoko, 2013:106-110) 

 

 

i =  
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3.6.3 Data Proses Pembelajaran 

Pada penelitian ini terdapat 7 indikator dalam proses pembelajaran ke-

terampilan menulis narasi dengan model mind mapping berbantuan audio visual. 

Skor maksimal adalah 28 dan skor minimal adalah 0 dengan jumlah kelas interval 

4, sehingga diperoleh: 

 

R = Skor maksimal – skor minimal 

   = 28-0 

   = 28 

(i) =  

=  

= 7 

 

Maka didapat kategori dari kriteria skor seperti pada tabel berikut: 

Tabel 3.3 Kriteria Skor Proses Pembelajaran 

Skor Kategori 

22 s.d. 28 Sangat Baik (SB) 

15 s.d. 21 Baik (B) 

8 s.d. 14 Tidak baik (TB) 

0 s.d. 7 Sangat Tidak Baik (STB) 

                                                          (Widoyoko, 2013:106-110) 

 

Pada tabel 3.3 diperoleh dari skor tiap indikator proses pembelajaran 

dalam pembelajaran menulis narasi melalui model mind mapping berbantuan 

media audio visual. 
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3.6.5 Data Aktivitas Siswa 

Pada penelitian ini terdapat 7 indikator aktivitas siswa. Skor maksimal 

adalah 28 dan skor minimal 0 dengan jumlah kelas interval 4, sehingga diperoleh: 

R = Skor makimal-skor minimal   (i) =  

    = 28-0           =  

    = 28             = 7 

 

Sehingga tabel klasifikasi perolehan skor aktivitas siswa menjadi: 

Tabel 3.4 Kriteria Skor Aktivitas Siswa 

Skor Kategori 

 22 s.d. 28  Sangat Baik (SB) 

15 s.d. 21 Baik (B) 

8 s.d. 14 Tidak Baik (TB) 

0  s.d. 7 Sangat Tidak Baik (STB) 

(Widoyoko, 2013:106-110) 

3.7 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Pembelajaran keterampilan menulis karangan narasi dengan model 

mind mapping berbantuan media audio visual dapat meningkatkan keterampilan 

menulis narasi pada siswa kelas III SDN Sekaran 01 Semarang dengan indikator 

sebagai berikut: 
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1) Proses pembelajaran menulis narasi menggunakan model mind mapping 

berbantuan media audio visual mendapatkan skor ≥15 atau dengan 

kriteria minimal baik. 

2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis narasi menggunakan 

model mind mapping berbantuan media audio visual meningkat dengan 

kriteria minimal baik atau mendapatkan skor ≥15. 

3) ≥85% siswa kelas III SDN Sekaran 01 Semarang mengalami 

ketuntasan belajar individual sebesar ≥ 65 dalam pembelajaran menulis 

karangan narasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas mengenai proses pembela-

jaran, aktivitas siswa, dan keterampilan menulis karangan narasi siswa dengan 

menggunakan model mind mapping berbantuan media audio visual pada siswa 

kelas III SDN Sekaran 01 Semarang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Proses pembelajaran menggunakan model mind mapping berbantuan media 

audio visual pada pembelajaran keterampilan menulis karangan narasi me-

ningkat secara bertahap pada siklus I mendapatkan skor 25 dengan kategori 

sangat baik. Pada siklus II proses pembelajaran mendapatkan skor 26 dengan 

kategori sangat baik sedangkan pada siklus III skor proses pembelajaran men-

capai 28 dengan  kategori sangat baik. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran keterampilan menulis karangan narasi 

dengan model mind mapping berbantuan media audio visual dapat meningkat 

dilihat dari pembelajaran siklus I aktivitas siswa memperoleh rata-rata 17,33 

dalam kategori baik, setelah dilakukan perbaikan pada siklus II aktivitas 

siswa meningkat sebesar 3,60 sehingga diperoleh skor 20,93 dalam kategori 

baik, selanjutnya dilakukan perbaikan pada siklus III aktivitas siswa 

memperoleh 
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peningkatan mencapai 3,98 sehingga diperoleh rata-rata skor 24,91 dengan 

kategori sangat baik. 

3. Hasil keterampilan menulis karangan narasi siswa dalam pembelajaran kete-

rampilan menulis karangan narasi dengan model mind mapping berbantuan 

me-dia audio visual mengalami peningkatan yang signifikan. Dapat dilihat 

pada saat prasiklus dengan pencapaian rata-rata kelas sebesar 58,88 dengan 

ketuntasan kla-sikalnya 54,35% dalam kategori cukup. Setelah diadakan 

perbaikan pada siklus I, pencapaian rata-rata kelas sebesar 68,08 dengan 

ketuntasan klasikal 73,91%. Ke-mudian setelah diadakan perbaikan pada 

siklus II, pencapaian rata-rata hasil bel-ajar siswa menjadi 73,60 dengan 

ketuntasan klasikal 84,78%. Setelah diadakan perbaikan lagi, pencapaian rata-

rata hasil belajar siswa pada siklus III meningkat menjadi 82,76 dengan 

ketuntasan klasikal mencapai 95,65%. Keterampilan me-nulis karangan narasi 

siswa tersebut sudah memenuhi indikator keberhasilan ya-itu sekurang-

kurangnya ketuntasan klasikal mencapai 85%. 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian melalui penerapan model mind mapping 

dengan media audio visual pada siswa kelas III SDN Sekaran 01 Semarang, maka 

saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 
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5.2.1 Bagi Guru 

Penerapan model mind mapping berbantuan media audio visual hendaknya 

dapat dijadikan acuan bagi guru sebagai solusi untuk meningkatkan keterampilan 

menulis karangan narasi siswa. 

5.2.2 Bagi Siswa 

Penerapan model mind mapping dengan media audio visual diharapkan 

dapat mengembangkan imajinasi dan kreativitas siswa dalam menulis karangan, 

baik karangan narasi maupun karangan bukan narasi, sehingga kemampuan siswa 

dalam menulis karangan semakin baik. 

5.2.3 Bagi Sekolah/Lembaga 

Penelitian dengan model mind mapping berbantuan media audio visual 

hendaknya dapat dikembangkan lebih lanjut, baik oleh guru, lembaga, maupun 

pengembang pendidikan lainya, sehingga model mind mapping dengan media 

audio visual dapat menjadi lebih baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai 

secara lebih efektif dan efisien. 
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Lampiran 2 

 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

Implementasi Model Mind Mapping Berbantuan Media Audio Visual 

untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Karangan Narasi 

Siswa Kelas III SD Negeri Sekaran 01 Semarang 

 

No Variabel Kriteria Sumber Data 

Alat/ 

Instrumen 

Pengumpul 

Data 

1. 

Proses pembelajaran 

dengan model  mind 

mapping berbantuan 

media audio visual 

 

 

 

1. Melaksanakan prapembela-

jaran. 

2. Membuka pelajaran dengan 

apersepsi 

3. Mengarahkan cara membuat 

mind mapping 

4. Membimbing siswa dalam 

membuat mind mapping se-

suai dengan imajinasi dan 

kreativitas siswa 

5. Membimbing siswa dalam 

membuat karangan narasi 

6. Membimbing siswa dalam 

kegiatan presentasi karangan 

narasi 

7. Menutup pelajaran 

- Proses kegiatan 

belajar  menga-

jar 

- Keterampilan 

guru dalam ke-

giatan 

pembelajaran 

- Pemanfaatan 

media pembela-

jaran 

 

- Lembar  ob-

servasi 

- Catatan la-

pangan 

- Alat doku-

mentasi 

 

2. 

Aktivitas siswa da-

lam pembelajaran 

dengan model mind 

mapping berbantuan 

media audio visual 

 

1. Kesiapan dalam menerima 

pelajaran 

2. Kemampuan siswa mende-

ngarkan penjelasan guru 

3. Perhatian siswa terhadap 

gambar mind mapping da-

lam media audio visual 

4. Kemampuan  siswa dalam 

membuat mind mapping se-

bagai dasar penulisan ka-

rangan narasi 

5. Kemampuan siswa membuat 

karangan narasi berdasarkan 

mind mapping yang telah di- 

- Kegiatan siswa 

dalam pembela-

jaran dengan mo-

del mind map-

ping berbantuan 

media audio 

visual 

- Lembar ob-

servasi 

- Catatan la-

pangan 

- Alat doku-

mentasi 
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No Variabel Kriteria Sumber Data 

Alat/ 

Instrumen 

Pengumpul 

Data 

 

 buat 

6. Keterlibatan siswa dalam 

kegiatan presentasi karangan 

narasi 

  

3. 

Keterampilan menu-

lis karangan narasi 

dengan model mind 

mapping berbantuan 

media audio visual 

1. Kemampuan siswa mengem-

bangkan karangan sesuai de-

ngan tema 

2. Kemampuan siswa dalam 

pemilihan kata 

3. Kemampuan siswa meng-

gunakan ejaan dan tanda 

baca dengan tepat 

4. Kemampuan siswa dalam 

menyajikan kelengkapan 

unsur narasi 

5. Kemampuan siswa dalam 

menyajikan karangan narasi 

dengan memperhatikan as-

pek koherensi 

6. Kemampuan siswa untuk 

menulis dengan memper-

hatikan unsur kerapian 

- Daftar hasil bel-

ajar siswa 

 

- Tes tertulis 

- Tes unjuk 

kerja 
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Lampiran 3 

 

Lembar Observasi Proses Pembelajaran dengan Model Mind Mapping  

Berbantuan Media Audio Visual 

Siklus ….. 

 

Nama Guru : Agustin Anggriani 

Nama Sekolah : SDN Sekaran 01 Semarang 

Kelas/Semester : III / 2 

Hari/tanggal : ………………………….. 

Petunjuk : 

a. Bacalah dengan cermat indikator proses pembelajaran! 

b. Lakukan penskoran mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan! 

c. Berilah tanda cek (√) pada kolom deskriptor yang sesuai dengan kriteria 

pengamatan! 

d. Skala penskoran untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

0   = jika tidak ada deskriptor yang tampak 

1 = jika satu deskriptor yang tampak 

2 = jika dua deskriptor yang tampak 

3 = jika tiga deskriptor yang tampak 

4 = jika empat deskriptor yang tampak  (Rusman, 2013:98) 

e. Aspek yang diamati adalah sebagai berikut: 

No Indikator Deskriptor 
Skor Penilaian 

Tampak Jumlah 

1. 

Melaksanakan 

prapembelajaran 

Mengucapkan salam  

 
Berdoa bersama  

Pengondisian kelas  

Kegiatan presensi  

2. 

Membuka pem-

belajaran dengan 

apersepsi 

Melakukan apersepsi  

 

Bertanya kepada siswa tentang materi pada per-

temuan sebelumnya  

Menyampaikan tujuan pembelajaran  

Memotivasi siswa sebelum pelajaran  
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No Indikator Deskriptor 
Skor Penilaian 

Tampak Jumlah 

3. 

 

 

 

Memberikan 

pengarahan cara 

membuat mind 

mapping 

 

Menjelaskan materi dengan media audio visual 
 

 

 

Menjelaskan pada siswa tentang penggunaan 

garis hubung yang melengkung berwarna- 

warni serta kata kunci 
 

Menjelaskan contoh mind mapping serta hasil 

karangan narasi  

Memberikan kesempatan bertanya jawab de-

ngan siswa mengenai materi yang dipelajari  

4. 

Membimbing sis-

wa dalam mem-

buat mind map-

ping sesuai ima-

jinasi dan krea-

tivitas siswa 

 

Memberikan penjelasan tentang tema yang 

diberikan 

Berkeliling kelas untuk membantu  siswa yang 

kesulitan dalam membuat mind mapping 

Mengingatkan siswa agar menggunakan krea-

tivitas dan imajinasi masing-masing untuk 

membuat mind mapping 

 

 

 

 

 

 

 

Menjawab pertanyaan siswa dan memberikan 

bimbingan lebih pada siswa yang belum paham 
 

 

5. 

Membimbing sis-

wa dalam menu-

lis karangan nara-

si berdasarkan 

mind mapping 

yang dibuat 

Membimbing siswa dalm menguraikan mind 

mapping mereka menjadi kalimat yang padu  

 

Berkeliling kelas untuk membantu siswa yang 

mengalami kesulitan dalam menulis karangan 

narasi 
 

Mengingatkan siswa untuk menggunakan ejaan 

dan tanda baca yang tepat 
 

Memotivasi siswa untuk menyelesaikan tugas 

tepat waktu  

6. 

Membimbing sis-

wa dalam kegia-

tan presentasi ka-

rangan narasi 

Guru memilih beberapa karya untuk dipresen-

tasikan  

 

Siswa maju ke depan kelas membacakan dan 

menunjukkan hasil karya  

Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya jawab serta menanggapi  

Guru memberi reward kepada siswa yang aktif. 
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No Indikator Deskriptor 
Skor Penilaian 

Tampak Jumlah 

7. 

Menutup pelajar-

an 

Memberikan penguatan  

 

Menyimpulkan materi  

Menyampaikan refleksi dan umpan balik atas 

hasil karya siswa  

Menyampaikan pesan akademik  

Jumlah Skor  

Kategori  

 

Banyaknya tanda cek = Jumlah skor 

Skor total                    : 4 x 7 = 28 

Skor tertinggi (T)       : 4 x 7 = 28 

Skor terendah (R)       : 0 x 7 = 0 
 

 
Semarang, ……………… 

Observer, 

 

…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor Kategori 

22 s/d  28 Sangat Baik 

15 s/d 21 Baik 

8 s/d 14 Tidak Baik 

0 s/d 7 Sangat Tidak Baik 
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Lampiran 4 

Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Pembelajaran dengan Model Mind Mapping Berbantuan Media Audio Visual 

Siklus ….. 

 

Nama Siswa  : ………………………….. 

Nama Sekolah  : SDN Sekaran 01 Semarang 

Kelas/ semester  : III / 2 

Hari/ tanggal  : …………………………... 

Petunjuk  : 

a. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

b. Lakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan! 

c. Berilah tanda cek (√) pada kolom deskriptor yang sesuai dengan kriteria 

pengamatan! 

d. Skala penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut : 

0 = jika tidak ada deskriptor yang tampak 

1 = jika satu deskriptor yang tampak 

2 = jika dua deskriptor yang tampak 

3 = jika tiga deskriptor yang tampak 

4 = jika empat deskriptor yang tampak  (Rusman, 2013:98) 

e. Aspek yang diamati adalah sebagai berikut: 

No. Aspek yang Dinilai Deskriptor Tampak Skor 

1 

Mempersiapkan diri 

untuk mene-rima 

pelajaran (emotional 

activities) 

Datang tepat waktu sebelum pelajaran dimulai   

Menyiapkan alat tulis dan buku pelajaran  

Tertib dan rapi di tempat duduk masing-masing  

Tidak gaduh  saat pelajaran akan dimulai  

2 

Mendengarkan 

penjelasan guru 

(listening activi-ties) 

Memperhatikan  penjelasan guru   
Memberikan  umpan balik berupa tanggapan  

Siswa mampu membuat kesimpulan penje-lasan 

guru 
 

Siswa dapat menjelaskan isi dari media pem-

belajaran 
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No. Aspek yang Dinilai Deskriptor Tampak Skor 

3 

Kedisiplinan da-lam 

pembentukan  

kelompok (emoti-

onal activities, 

mental activities, 

listening activities) 

Siswa mau bekerja secara kelompok   
Pembentukan kelompok berlangsung dengan 

tenang 

 

Anggota kelompok heterogen sesuai rekomen-

dasi guru 

 

Pembentukan kelompok tepat waktu  

4 

Memperhatikan 

gambar mind map-

ping  dalam media 

audio visual (visual 

activities) 

Mencatat materi yang disampaikan guru   
Konsentrasi terhadap penjelasan guru  

Mengamati    gambar    mind mapping dalam 

media audio visual 

 

Siswa bertanya apabila ada hal yang belum di-

pahami 

 

5 

Membuat mind map-

ping sebagai dasar 

penulisan karangan 

narasi (drawing 

activities) 

Menggunakan garis melengkung sebagai 

penghubung 

  

Memberi  keterangan di setiap cabang mind 

mapping 

 

Menggunakan warna dan simbol yang berbeda  

Memberikan kata kunci pada setiap cabang   

6 

Menulis karangan 

narasi berda sarkan 

gambar mind map-

ping yang telah di-

buat (writing 

activities) 

Karangan yang dibuat sesuai dengan tema  

Gagasan pokok dalam karangan berasal dari peta 

pikiran yang telah dibuat 

 

Mengembangkan cerita berdasarkan kata kunci 

yang telah ditulis dalam peta pikiran 

 

Selesai tepat waktu  

7 

Keterlibatan siswa 

dalam kegiatan 

presentasi karang-an 

narasi (visual 

activities, mental 

activities, oral ac-

tivities) 

Siswa mengacungkan jari untuk menyampai-kan 

pendapat atau pertanyaan 

  

Siswa berani maju  ke depan kelas  

Siswa menjelaskan hasil pekerjaan  

Memberikan tanggapan terhadap hasil pekerja-an 

siswa lain 

 

 

 

Semarang, ……….. 

Observer, 

 

 

 

……………………………… 

     

 

 

 

Skor     Kategori 

22 s/d  28 Sangat Baik 

15 s/d 21 Baik 

8 s/d 14 Tidak Baik 

0 s/d 7 Sangat Tidak Baik 
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Lampiran 5 

 

Lembar Penskoran Keterampilan Menulis Karangan Narasi 

dengan Model Mind Mapping Berbantuan Media Audio Visual 

Siklus .................. 

 

Nama Siswa : ......................................................... 

Nama Sekolah : SD Negeri Sekaran 01 Semarang 

Kelas/Semester : III / Genap 

Hari/Tanggal : ......................................................... 
 

Petunjuk: 
 

Berilah  tanda  check  (√)  pada  kolom  tingkat  kemampuan  yang  sesuai  dengan 

indikator pengamatan! 
 

 
Indikator 

Tingkat Kemampuan 

1 2 3 4 

Kemampuan siswa dalam mengembangkan 
karangan sesuai dengan tema 

    

Pemilihan kata     

Penggunaan ejaan dan tanda baca.     

Kelengkapan unsur narasi     

Koherensi     

Kerapian  tulisan     

Jumlah     

Jumlah Total  

 
Skor Maksimal = 24 
 

Skor = (Jumlah Total : Skor Maksimal) x 100 
 

Skor = ..........  
 

Semarang, ………….. 

Peneliti 

 

 

Agustin Anggriani 

NIM 1401411367                                                                                  
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Deskriptor Penilaian Keterampilan Menulis Karangan Narasi 

dengan Mind Mapping Berbantuan Media Audio Visual 

 

 
 

No 
 

Aspek 
Skor 

(S) 

 

Kriteria 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Kemampuan siswa 

dalam mengem-

bangkan karangan 

sesuai dengan tema 

4 

Pengembangan karangan sesuai dengan te-
ma, kreatif, dan imajinatif dan terdapat lebih 
dari 8 kalimat dalam karangan 

3 

Pengembangan karangan sesuai dengan te-
ma, kreatif, dan imajinatif dan terdapat 6-8  
kalimat dalam karangan 

2 

Pengembangan karangan sesuai dengan te-
ma, kreatif, dan imajinatif dan terdapat 3-5 
kalimat dalam karangan 

1 

Pengembangan karangan sesuai dengan te-
ma, kreatif, dan imajinatif dan terdapat ku-
rang dari 3 kalimat dalam karangan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

Pemilihan kata 

4 

Tepat, bermakna tunggal, singkat, bervaria-si, 
ekspresif, menarik, serta terdapat maksi-mal 
2 kesalahan dalam pemilihan dan penu-lisan 
kata 

3 

Tepat, bermakna tunggal, bervariasi, ekspre-
sif, menarik serta terdapat 3-4 kesalahan da-
lam pemilihan dan penulisan kata 

2 

Bermakna ambigu, bervariasi, ekspresif, me-
narik serta terdapat 5-6 kesalahan dalam pe-
milihan dan penulisan kata 

1 

Bermakna ambigu serta terdapat lebih dari 6 
kesalahan dalam pemilihan dan penulisan 
kata 

 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 

Penggunaan ejaan dan 

tanda baca 
4 

Terdapat maksimal 2 kesalahan dalam peng-
gunaan tanda koma, tanda titik dan huruf 
capital 

3 
Terdapat 3-4 kesalahan dalam penggunaan 
tanda koma, tanda titik dan huruf kapital 

2 
Terdapat  5-6  kesalahan dalam penggunaan 
tanda koma, tanda titik dan huruf kapital 
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No 
 

Aspek 
Skor 

(S) 

 

Kriteria 

  

1 

Terdapat  lebih dari 6  kesalahan dalam 
penggunaan tanda koma, tanda titik, dan 
huruf capital 

 

4 
Kelengkapan unsur 

narasi meliputi alur, 
penokohan, latar, dan 

sudut pandang 

4 4 unsur terpenuhi 

3 3 unsur terpenuhi 

2 2 unsur terpenuhi 

1 1 unsur terpenuhi 
 

5 
 

Koherensi 
4 Sesuai antarkata, kalimat, dan antaralinea 

3 
Kesesuaian antarkata, kalimat, dan antar-
alinea terdapat 2 kesalahan 

2 
Kesesuaian antarkata, kalimat, dan antar-
alinea terdapat 2-4 kesalahan 

1 
Kesesuaian antarkata, kalimat, dan antar- 
alinea terdapat lebih dari 4 kesalahan 

 

6 
 

Kerapian Tulisan 4 
Tulisan rapi, terbaca jelas, tidak ada coretan 
dan tipe-x 

3 
Tulisan rapi, terbaca jelas, terdapat maksi-
mal 1 coretan dan tipe-x 

2 
Tulisan rapi, terbaca jelas, terdapat  2-4 co-
retan dan tipe-x 

1 
Tulisan kurang rapi, kurang jelas terbaca, 

serta terdapat lebih dari 4 coretan dan tipe- 

x 
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Lampiran 6 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus I 

 

Satuan Pendidikan   : SDN Sekaran 01 

Kelas/Semester   : III/2 

Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia 

Alokasi Waktu   : 2 x 35 menit (1 pertemuan) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam karangan 

sederhana dan puisi 

B. KOMPETENSI DASAR 

8.1 Menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri menggunakan 

pilihan kata dan kalimat yang tepat dengan memperhatikan ejaan, huruf 

kapital, dan tanda titik 

C. INDIKATOR 

1. Menentukan judul karangan berdasarkan tema yang telah disepakati 

bersama. 

2. Membuat kerangka  karangan  menggunakan  mind mapping. 

3. Menulis karangan narasi berdasarkan mind mapping yang telah dibuat. 
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D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat menentukan judul karangan berdasarkan tema yang telah 

disepakati bersama melalui penugasan dengan tepat. 

2. Siswa dapat membuat kerangka karangan menggunakan mind mapping 

melalui penugasan dengan baik. 

3. Siswa dapat membuat karangan narasi berdasarkan kerangka karangan 

mind mapping melalui penugasan dengan baik. 

E. MATERI AJAR 

Menulis karangan narasi dengan model mind mapping 

F. MODEL / PENDEKATAN PEMBELAJARAN 

Mind Mapping 

G. KARAKTER YANG DIHARAPKAN 

Disiplin, kerja keras, kreatif, demokratis, rasa ingin tahu. 

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Prakegiatan (5 menit) 

1) Salam 

2) Berdoa 

3) Mengkondisikan siswa pada situasi belajar yang kondusif 

4) Presensi 

2. Kegiatan Awal (10 menit) 

1) Guru memotivasi siswa untuk semangat dalam mengikuti proses 

pembelajaran yang akan dilakukan. 
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2) Apersepsi :  

Dengan metode tanya jawab, guru menanyakan kepada siswa tentang 

materi menulis karangan narasi, misalnya: “Siapa yang memiliki buku 

cerita di rumah?”, “Apakah kalian pernah menulis cerita dalam buku 

tersebut?”, “Nah, sekarang kita akan belajar tentang menulis karangan 

narasi.” 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok materi 

yang akan dipelajari. 

4) Guru menanyakan materi Bahasa Indonesia yang telah diajarkan pada 

pertemuan sebelumnya. 

Kegiatan Inti (50 menit) 

Eksplorasi 

1) Guru bertanya mengenai pengalaman siswa yang berkaitan dengan 

menulis karangan narasi. 

2) Guru menjelaskan pengertian mind mapping dan penggunaannya dalam 

menyusun karangan narasi. 

3) Guru menayangkan materi menulis karangan narasi dengan model mind 

mapping pada media audio visual. 

4) Guru memberi penjelasan pembuatan mind mapping mulai dari tahap 

awal, yaitu membuat judul di tengah-tengah, kemudian siswa mem-

berikan tanggapan kira-kira langkah apa yang dilakukan selanjutnya 

setelah judul di tengah-tengah sudah diketahui. Guru juga menjelaskan 

pada siswa tentang penggunaan garis hubung yang melengkung ber-
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warna-warni serta kata kunci pada mind mapping. Siswa  memper-

hatikan  penjelasan  guru  tentang  cara  membuat kerangka karangan 

dengan mind mapping dan berperan aktif dalam kegiatan brainstorming 

tersebut. 

5) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang belum 

jelas. 

Elaborasi 

1) Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing 4-5 siswa. 

2) Siswa menyiapkan alat tulis warna. 

3) Siswa dan guru menentukan satu tema karangan yang akan dibuat mind 

mapping bersama-sama. Guru memberikan penjelasan tentang tema 

yang diberikan. 

4) Guru membagikan lembar kerja kepada siswa untuk membuat mind 

mapping. 

5) Siswa bersama teman sekelompok melakukan brainstorming sebagai 

latihan dalam pembuatan mind mapping. 

6) Guru berkeliling kelas untuk membantu siswa yang kesulitan dalam 

membuat mind mapping. 

7) Guru mengingatkan pada siswa agar menggunakan kreativitas dan 

imajinasi masing-masing untuk membuat mind mapping. 

8) Guru menjawab pertanyaan siswa dan memberikan bimbingan lebih 

pada siswa yang belum mengerti. 
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9) Siswa membuat  mind mapping sesuai dengan tema yang telah 

ditentukan guru. 

10) Siswa membuat karangan narasi berdasarkan kerangka karangan mind 

mapping tersebut. 

11) Guru membimbing siswa dalam menguraikan mind mapping mereka 

menjadi kalimat yang padu. 

12) Guru berkeliling kelas untuk membantu siswa yang mengalami 

kesulitan dalam menulis karangan narasi. 

13) Guru mengingatkan siswa untuk menggunakan ejaan dan tanda baca 

yang tepat. 

14) Guru memberikan motivasi pada siswa untuk menyelesaikan tugasnya 

tepat waktu. 

15) Siswa mengumpulkan hasil pekerjaannya. 

16) Guru memilih beberapa karya untuk dipresentasikan. 

17) Siswa maju ke depan kelas membacakan dan menunjukkan hasil karya. 

18) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya jawab serta 

menanggapi. 

19) Siswa yang belum mempresentasikan karya dapat menempelkan 

karyanya di papan pajangan, sehingga siswa lain dapat membaca dan 

memberikan tanggapan atas karya tersebut. 

20) Guru memberi reward kepada siswa yang aktif. 
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4. Kegiatan Akhir (5 menit) 

Konfirmasi  

1) Guru memberikan penguatan bagi siswa yang telah menyampaikan hasil 

diskusi maupun bagi siswa yang lain. 

2) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

3) Guru merefleksi dan memberikan umpan balik mengenai hasil karya 

siswa. 

4) Guru menyampaikan pesan akademik agar siswa semakin giat belajar. 

I. MEDIA DAN SUMBER 

Media  : gambar mind mapping, contoh karangan narasi, alat tulis warna. 

Sumber : 

Darmadi, Kaswan. 2008. Bahasa Indonesia 3: untuk SD/MI kelas III. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2008. 

Nurudin. 2012. Dasar-Dasar Penulisan. Malang: UMM Press. 

Olivia, Femi. 2013. 5-7 Menit Asyik Mind Mapping Kreatif. Jakarta: Elex 

Media Komputindo. 

Swadarma, Doni. 2013. Penerapan Mind Mapping dalam Kurikulum 

Pembelajaran. Jakarta: Elex Media Komputindo. 

J. EVALUASI 

1. Prosedur tes 

a. Tes dalam proses: lembar kerja mind mapping 

b. Tes hasil/tes akhir: lembar kerja karangan narasi 
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2. Jenis tes 

a. Nontes: Pengamatan pada kerja kelompok saat kegiatan 

b. Tes: Tes tertulis 

3. Bentuk tes 

 Tes tertulis : uraian (terlampir) 

4. Alat Tes : 

a. Soal-soal Tes               : Terlampir 

b. Kriteria Penilaian         : Terlampir 
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LAMPIRAN MATERI 

A. Mind Mapping 

Mind mapping adalah cara termudah untuk menempatkan infor-

masi ke dalam otak dan mengambil informasi keluar dari otak. Mind map 

adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan me-

metakan pikiran kita. Simbol-simbol dan ilustrasi-ilustrasi dapat ditambahkan 

pada mind mapping yang dibuat untuk menambatkan ingatan yang lebih baik. 

Selain itu mind mapping yang baik dibuat dengan mengkombinasikan bebe-

rapa warna sehingga terkesan berwarna-warni dan tidak monoton. Hal ini 

sangat membantu dalam menyusun kerangka karangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh Mind Mapping
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B. Menulis Karangan Narasi 

Karangan adalah sebuah cerita, hasil ciptaan atau hasil rangkaian 

(susunan). Karangan narasi adalah ragam wacana yang menceritakan proses 

kejadian suatu peristiwa. Karangan narasi dibedakan menjadi dua, yaitu: na-

rasi ekspositoris dan narasi sugestif. Narasi ekspositoris mempersoalkan ta-

hap-tahap kejadian, rangkaian-rangkaian perbuatan kepada para pembaca. 

yang dimaksudkan untuk menyampaikan informasi untuk memperluas pe-

ngetahuan atau pengertian pembaca. Sedangkan narasi sugestif merupakan 

suatu rangkaian peristiwa yang disajikan sekian macam sehingga merangsang 

daya khayal para pembaca. 

Contoh Karangan Narasi Sederhana: 

 

Bermain Layang-Layang 

 

 Pada hari Minggu sore, aku, Dito dan Romi bermain layang-

layang. Kami bermain di pematang sawah yang permai. Sawah itu berada di 

dekat sungai yang airnya jernih. Sungguh indah pemandangannya. Kami naik 

sepeda dari rumah. Kami merasa sangat senang bisa bermain bersama. 
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Lampiran 7 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus II 

 

Satuan Pendidikan   : SDN Sekaran 01  

Kelas/Semester   : III/2 

Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia 

Alokasi Waktu   : 2 x 35 menit (1 pertemuan) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam karangan 

sederhana dan puisi 

B. KOMPETENSI DASAR 

8.1 Menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri menggunakan 

pilihan kata dan kalimat yang tepat dengan memperhatikan ejaan, huruf 

kapital, dan tanda titik 

C. INDIKATOR 

1. Menentukan judul karangan berdasarkan tema yang telah disepakati 

bersama. 

2. Membuat kerangka  karangan  menggunakan  mind mapping. 

3. Menulis karangan narasi berdasarkan mind mapping yang telah dibuat. 
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D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat menentukan judul karangan berdasarkan tema yang telah 

disepakati bersama melalui penugasan dengan tepat. 

2. Siswa dapat membuat kerangka karangan menggunakan mind mapping 

melalui penugasan dengan baik. 

3. Siswa dapat membuat karangan narasi berdasarkan kerangka karangan 

mind mapping melalui penugasan dengan baik. 

E. MATERI AJAR 

Menulis karangan narasi dengan model mind mapping 

F. MODEL / PENDEKATAN PEMBELAJARAN 

Mind Mapping 

G. KARAKTER YANG DIHARAPKAN 

Disiplin, kerja keras, kreatif, demokratis, rasa ingin tahu. 

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Prakegiatan (5 menit) 

1) Salam 

2) Berdoa 

3) Mengkondisikan siswa pada situasi belajar yang kondusif 

4) Presensi 

2. Kegiatan Awal (10 menit) 

1) Guru memotivasi siswa untuk semangat dalam mengikuti proses 

pembelajaran yang akan dilakukan. 
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2) Apersepsi :  

Dengan metode tanya jawab, guru menanyakan kepada siswa tentang 

materi menulis karangan narasi, misalnya: “Apakah kalian pernah 

menulis karangan narasi?”, “Coba ceritakan bagaimana tahapan-

tahapan yang kalian tempuh untuk menulis karangan narasi dengan 

baik”, “Nah, sekarang kita akan belajar tentang menulis karangan narasi 

dengan menggunakan mind mapping.” 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok materi yang 

akan dipelajari. 

4) Guru menanyakan materi Bahasa Indonesia yang telah diajarkan pada 

pertemuan sebelumnya. 

Kegiatan Inti (50 menit) 

Eksplorasi 

1) Guru bertanya mengenai pengalaman siswa yang berkaitan dengan menulis 

karangan narasi. 

2) Guru menjelaskan pengertian mind mapping dan penggunaannya dalam 

menyusun karangan narasi. 

3) Guru menayangkan materi menulis karangan narasi dengan model mind 

mapping pada media audio visual. 

4) Guru memberi penjelasan pembuatan mind mapping mulai dari tahap 

awal, yaitu membuat judul di tengah-tengah, kemudian siswa mem-

berikan tanggapan kira-kira langkah apa yang dilakukan selanjutnya 

setelah judul di tengah-tengah sudah diketahui. Guru juga menjelaskan 
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pada siswa tentang penggunaan garis hubung yang melengkung berwarna-

warni serta kata kunci pada mind mapping. Siswa  memperhatikan  penje-

lasan  guru  tentang  cara  membuat kerangka karangan dengan mind map-

ping dan berperan aktif dalam kegiatan brainstorming tersebut. 

5) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang belum jelas. 

Elaborasi 

1) Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing 4-5 siswa. 

2) Siswa menyiapkan alat tulis warna. 

3) Siswa dan guru menentukan satu tema karangan yang akan dibuat mind 

mapping bersama-sama. Guru memberikan penjelasan tentang tema yang 

diberikan. 

4) Guru membagikan lembar kerja kepada siswa untuk membuat mind 

mapping. 

5) Siswa bersama teman sekelompok melakukan brainstorming sebagai 

latihan dalam pembuatan mind mapping. 

6) Guru berkeliling kelas untuk membantu siswa yang kesulitan dalam 

membuat mind mapping. 

7) Guru mengingatkan pada siswa agar menggunakan kreativitas dan imajinasi 

masing-masing untuk membuat mind mapping. 

8) Guru menjawab pertanyaan siswa dan memberikan bimbingan lebih pada 

siswa yang belum mengerti. 

9) Siswa membuat  mind mapping sesuai dengan tema yang telah ditentukan 

guru. 
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10) Siswa membuat karangan narasi berdasarkan kerangka karangan mind 

mapping tersebut. 

11) Guru membimbing siswa dalam menguraikan mind mapping mereka 

menjadi kalimat yang padu. 

12) Guru berkeliling kelas untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan 

dalam menulis karangan narasi. 

13) Guru mengingatkan siswa untuk menggunakan ejaan dan tanda baca yang 

tepat. 

14) Guru memberikan motivasi pada siswa untuk menyelesaikan tugasnya tepat 

waktu. 

15) Siswa mengumpulkan hasil pekerjaannya. 

16) Guru memilih beberapa karya untuk dipresentasikan. 

17) Siswa maju ke depan kelas membacakan dan menunjukkan hasil karya. 

18) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya jawab serta 

menanggapi. 

19) Siswa yang belum mempresentasikan karya dapat menempelkan karyanya 

di papan pajangan, sehingga siswa lain dapat membaca dan memberikan 

tanggapan atas karya tersebut. 

20) Guru memberi reward kepada siswa yang aktif. 
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4. Kegiatan Akhir (5 menit) 

Konfirmasi  

1) Guru memberikan penguatan bagi siswa yang telah menyampaikan 

hasil diskusi maupun bagi siswa yang lain. 

2) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

3) Guru merefleksi dan memberikan umpan balik mengenai hasil karya 

siswa. 

4) Guru menyampaikan pesan akademik agar siswa semakin giat belajar. 

I. MEDIA DAN SUMBER 

Media  : gambar mind mapping, contoh karangan narasi, alat tulis warna. 

Sumber : 

Darmadi, Kaswan. 2008. Bahasa Indonesia 3: untuk SD/MI kelas III. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2008. 

Nurudin. 2012. Dasar-Dasar Penulisan. Malang: UMM Press. 

Olivia, Femi. 2013. 5-7 Menit Asyik Mind Mapping Kreatif. Jakarta: Elex 

Media Komputindo. 

Swadarma, Doni. 2013. Penerapan Mind Mapping dalam Kurikulum 

Pembelajaran. Jakarta: Elex Media Komputindo. 

J. EVALUASI 

1. Prosedur tes 

a. Tes dalam proses: lembar kerja mind mapping 

b. Tes hasil/tes akhir: lembar kerja karangan narasi 
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2. Jenis tes 

a. Nontes: Pengamatan pada kerja kelompok saat kegiatan 

b. Tes: Tes tertulis 

3. Bentuk tes 

 Tes tertulis : uraian (terlampir) 

4. Alat Tes : 

- Soal-soal Tes               : Terlampir 

- Kriteria Penilaian         : Terlampir 
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LAMPIRAN MATERI 

A. Mind Mapping 

Mind mapping adalah cara termudah untuk  menempatkan  infor-

masi ke dalam otak dan mengambil informasi keluar dari otak. 

Mind mapping dapat digunakan untuk membuat kerangka karangan. 

Unsur-unsur mind mapping meliputi: garis, warna, kata kunci, serta 

simbol/gambar. 

 

Contoh Mind Mapping
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B. Menulis Karangan Narasi 

Karangan adalah sebuah cerita, hasil ciptaan atau hasil rangkaian 

(susunan). Karangan narasi adalah ragam wacana yang menceritakan proses 

kejadian suatu peristiwa. Karangan narasi dibedakan menjadi dua, yaitu: na-

rasi eksposisi dan narasi sugestif. Narasi ekspositoris mempersoalkan tahap-

tahap kejadian, rangkaian-rangkaian perbuatan kepada para pembaca. yang 

dimaksudkan untuk menyampaikan informasi untuk memperluas pengeta-

huan atau pengertian pembaca. Sedangkan narasi sugestif merupakan suatu 

rangkaian peristiwa yang disajikan sekian macam sehingga merangsang daya 

khayal para pembaca. 

Contoh Karangan Narasi Sederhana: 

 

Nenek Meninggal 

 Pada Rabu siang saat pulang sekolah, aku merasa sedih sekali. 

Tepat pada waktu itu nenekku menghembuskan nafas terakhirnya di rumah. 

Nenek meninggal karena sakit diabetes dan tidak mau minum obat. Waktu 

itu kudapati nenek di kamarnya. Banyak orang membaca Al-Quran di sana. 

Aku berdoa semoga nenek diterima dan bahagia di sisi Allah. 

 

C. Menggunakan Huruf Kapital, Tanda Titik, dan Tanda Koma 

1. Penggunaan Huruf Kapital 

1. Huruf pertama kata pada awal kalimat. Contoh: Ibu pergi ke pasar. 

2. Unsur-unsur nama orang. Contoh: Galih, Santi, dan Tuti.  
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2. Penggunaan Tanda Titik (.) 

- Akhir kalimat yang bukan berupa pertanyaan, saran, dan perintah. 

- Memisahkan angka pada jam dan menit. Contoh: 01.14 (pukul 1 lebih 

14 menit) 

3. Penggunaan Tanda Koma 

1. Memisahkan anak kalimat yang mendahului  induk kalimatnya. 

Contoh: Untuk memasak air, Santi mengambil panci.  

2. Penulisan rupiah yang diwujudkan dalam angka. Contoh: Rp 

10.000,00 
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Lampiran 8 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus III 

 

Satuan Pendidikan   : SDN Sekaran 01  

Kelas/Semester   : III/2 

Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia 

Alokasi Waktu   : 2 x 35 menit (1 pertemuan) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam karangan 

sederhana dan puisi 

B. KOMPETENSI DASAR 

8.1 Menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri menggunakan 

pilihan kata dan kalimat yang tepat dengan memperhatikan ejaan, huruf 

kapital, dan tanda titik 

C. INDIKATOR 

1. Menentukan judul karangan berdasarkan tema yang telah disepakati 

bersama. 

2. Membuat kerangka  karangan  menggunakan  mind mapping. 

3. Menulis karangan narasi berdasarkan mind mapping yang telah dibuat. 
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D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat menentukan judul karangan berdasarkan tema yang telah 

disepakati bersama melalui penugasan dengan tepat. 

2. Siswa dapat membuat kerangka karangan menggunakan mind mapping 

melalui penugasan dengan baik. 

3. Siswa dapat membuat karangan narasi berdasarkan kerangka karangan 

mind mapping melalui penugasan dengan baik. 

E. MATERI AJAR 

Menulis karangan narasi dengan model mind mapping 

F. MODEL / PENDEKATAN PEMBELAJARAN 

Mind Mapping 

G. KARAKTER YANG DIHARAPKAN 

Disiplin, kerja keras, kreatif, demokratis, rasa ingin tahu. 

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Prakegiatan (5 menit) 

1) Salam 

2) Berdoa 

3) Mengkondisikan siswa pada situasi belajar yang kondusif 

4) Presensi 

2. Kegiatan Awal (10 menit) 

1)    Guru memotivasi siswa untuk semangat dalam mengikuti proses 

pembelajaran yang akan dilakukan. 
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2) Apersepsi :  

Dengan metode tanya jawab, guru menanyakan kepada siswa tentang 

materi menulis karangan narasi, misalnya: “Apakah kalian pernah menulis 

karangan narasi?”, “Coba ceritakan bagaimana tahapan-tahapan yang 

kalian tempuh untuk menulis karangan narasi dengan baik”, “Nah, 

sekarang kita akan belajar tentang menulis karangan narasi dengan 

menggunakan mind mapping.” 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok materi yang 

akan dipelajari. 

4) Guru menanyakan materi Bahasa Indonesia yang telah diajarkan pada 

pertemuan sebelumnya. 

Kegiatan Inti (50 menit) 

Eksplorasi 

- Guru bertanya mengenai pengalaman siswa yang berkaitan dengan 

menulis karangan narasi. 

- Guru menjelaskan pengertian mind mapping dan penggunaannya dalam 

menyusun karangan narasi. 

- Guru menayangkan materi menulis karangan narasi dengan model mind 

mapping pada media audio visual. 

- Guru memberi penjelasan pembuatan mind mapping mulai dari tahap 

awal, yaitu membuat judul di tengah-tengah, kemudian siswa membe-

rikan tanggapan kira-kira langkah apa yang dilakukan selanjutnya setelah 

judul di tengah-tengah sudah diketahui. Guru juga menjelaskan pada 
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siswa tentang penggunaan garis hubung yang melengkung berwarna-

warni serta kata kunci pada mind mapping. Siswa  memperhatikan  pen-

jelasan  guru  tentang  cara  membuat kerangka karangan dengan mind 

mapping dan berperan aktif dalam kegiatan brainstorming tersebut. 

- Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang belum jelas. 

Elaborasi 

- Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing 4-5 siswa. 

- Siswa menyiapkan alat tulis warna. 

- Siswa dan guru menentukan satu tema karangan yang akan dibuat mind 

mapping bersama-sama. Guru memberikan penjelasan tentang tema yang 

diberikan. 

- Guru membagikan lembar kerja kepada siswa untuk membuat mind 

mapping. 

- Siswa bersama teman sekelompok melakukan brainstorming sebagai 

latihan dalam pembuatan mind mapping. 

- Guru berkeliling kelas untuk membantu siswa yang kesulitan dalam 

membuat mind mapping. 

- Guru mengingatkan pada siswa agar menggunakan kreativitas dan 

imajinasi masing-masing untuk membuat mind mapping. 

- Guru menjawab pertanyaan siswa dan memberikan bimbingan lebih pada 

siswa yang belum mengerti. 

- Siswa membuat  mind mapping sesuai dengan tema yang telah ditentukan 

guru. 
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- Siswa membuat karangan narasi berdasarkan kerangka karangan mind 

mapping tersebut. 

- Guru membimbing siswa dalam menguraikan mind mapping mereka 

menjadi kalimat yang padu. 

- Guru berkeliling kelas untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan 

dalam menulis karangan narasi. 

- Guru mengingatkan siswa untuk menggunakan ejaan dan tanda baca yang 

tepat. 

- Guru memberikan motivasi pada siswa untuk menyelesaikan tugasnya 

tepat waktu. 

- Siswa mengumpulkan hasil pekerjaannya. 

- Guru memilih beberapa karya untuk dipresentasikan. 

- Siswa maju ke depan kelas membacakan dan menunjukkan hasil karya. 

- Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya jawab serta 

menanggapi. 

- Siswa yang belum mempresentasikan karya dapat menempelkan karyanya 

di papan pajangan, sehingga siswa lain dapat membaca dan memberikan 

tanggapan atas karya tersebut. 

- Guru memberi reward kepada siswa yang aktif. 
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4. Kegiatan Akhir (5 menit) 

Konfirmasi  

1) Guru memberikan penguatan bagi siswa yang telah menyampaikan 

hasil diskusi maupun bagi siswa yang lain. 

2) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

3) Guru merefleksi dan memberikan umpan balik mengenai hasil 

karya siswa. 

4) Guru menyampaikan pesan akademik agar siswa semakin giat 

belajar. 

I. MEDIA DAN SUMBER 

Media  : gambar mind mapping, contoh karangan narasi, alat tulis warna. 

Sumber : 

Darmadi, Kaswan. 2008. Bahasa Indonesia 3: untuk SD/MI kelas III. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2008. 

Nurudin. 2012. Dasar-Dasar Penulisan. Malang: UMM Press. 

Olivia, Femi. 2013. 5-7 Menit Asyik Mind Mapping Kreatif. Jakarta: Elex 

Media Komputindo. 

Swadarma, Doni. 2013. Penerapan Mind Mapping dalam Kurikulum 

Pembelajaran. Jakarta: Elex Media Komputindo. 

J. EVALUASI 

1. Prosedur tes 

a. Tes dalam proses: lembar kerja mind mapping 

b. Tes hasil/tes akhir: lembar kerja karangan narasi 
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2. Jenis tes 

a. Nontes: Pengamatan pada kerja kelompok saat kegiatan 

b. Tes: Tes tertulis 

3. Bentuk tes 

• Tes tertulis : uraian (terlampir) 

4. Alat Tes 

a. Soal-soal Tes               : Terlampir 

b. Kriteria Penilaian         : Terlampir 
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LAMPIRAN MATERI 

A. Mind Mapping 

Mind mapping adalah cara termudah untuk menempatkan infor-

masi ke dalam otak dan mengambil informasi keluar dari otak. Mind map 

adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan me-

metakan pikiran kita. Simbol-simbol dan ilustrasi-ilustrasi dapat ditambahkan 

pada mind mapping yang dibuat untuk menambatkan ingatan yang lebih baik. 

Selain itu mind mapping yang baik dibuat dengan mengkombinasikan bebe-

rapa warna sehingga terkesan berwarna-warni dan tidak monoton. Hal ini 

sangat membantu dalam menyusun kerangka karangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh Mind Mapping
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B. Menulis Karangan Narasi 

Karangan adalah sebuah cerita, hasil ciptaan atau hasil rangkaian (su-

sunan). Karangan narasi adalah ragam wacana yang menceritakan proses ke-

jadian suatu peristiwa. Sebuah karangan narasi harus memuat: tokoh, peris-

tiwa, serta urutan kejadian. Lebih baik lagi apabila karangan narasi disertai 

konflik di dalamnya. 

Contoh Karangan Narasi: 

 

Liburan ke Kudus 

 

 Liburan sekolah tahun lalu, saya dan ayah pergi ke Kudus. Kudus 

merupakan sebuah kota kecil di Jawa Tengah bagian utara. Kami pergi ke 

Kudus karena belum pernah ke sana sebelumnya, sekalian jalan-jalan. 

Perjalanan kurang lebih dua jam dari Semarang dengan menggunakan sepeda 

motor. Tempat pertama yang kami kunjungi adalah Menara Kudus. Di sana 

ada makam Sunan Kudus. Setelah itu, kami pergi melihat air terjun Montel di 

Colo. Di sana kami makan soto Kudus. Rasanya sangat enak. Saya pun 

makan soto Kudus sampai dua kali. 
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a. Huruf pertama setiap kata di dalam judul ditulis kapital, kecuali kata 

sandang. Contoh judul: Aku dan Bonekaku 

b. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kalimat. Contoh: Wila pergi ke 

pasar. 

c. Huruf pertama nama orang menggunakan kapital. 

d. Setiap kalimat diakhiri tanda titik. 

e. Contoh penulisan percakapan 

Adik bertanya, "Kapan kita pulang?" 
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Lampiran 9 

 

Hasil Observasi Proses Pembelajaran dengan Model Mind Mapping  

Berbantuan Media Audio Visual 

Siklus I 

 

Nama Guru : Agustin Anggriani 

Nama Sekolah : SDN Sekaran 01 Semarang 

Kelas/Semester : III / 2 

Hari/tanggal : Rabu, 25 Februari 2015 

Petunjuk : 

a. Bacalah dengan cermat indikator proses pembelajaran! 

b. Lakukan penskoran mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan! 

c. Berilah tanda cek (√) pada kolom deskriptor yang sesuai dengan kriteria 

pengamatan! 

d. Skala penskoran untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

0 = jika tidak ada deskriptor yang tampak 

1 = jika satu deskriptor yang tampak 

2 = jika dua deskriptor yang tampak 

3 = jika tiga deskriptor yang tampak 

4 = jika empat deskriptor yang tampak  (Rusman, 2013:98) 

e. Aspek yang diamati adalah sebagai berikut: 

 

No Indikator Deskriptor 
Skor Penilaian 

Tampak Jumlah 

1. 

Melaksanakan 

prapembelajaran 

Mengucapkan salam √ 

4 
Berdoa bersama √ 

Pengondisian kelas √ 

Kegiatan presensi √ 

2. 

Membuka pem-

belajaran dengan 

apersepsi 

Melakukan apersepsi √ 

4 

Bertanya kepada siswa tentang materi pada per-

temuan sebelumnya √ 

Menyampaikan tujuan pembelajaran √ 

Memotivasi siswa sebelum pelajaran √ 

 

 



216 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

No Indikator Deskriptor 
Skor Penilaian 

Tampak Jumlah 

3. 

 

 

 

Memberikan 

pengarahan cara 

membuat mind 

mapping 

 

Menjelaskan materi dengan media audio visual √ 

4 

Menjelaskan pada siswa tentang penggunaan 

garis hubung yang melengkung berwarna- 

warni serta kata kunci 

√ 

Menjelaskan contoh mind mapping serta hasil 

karangan narasi 
√ 

Memberikan kesempatan bertanya jawab de-

ngan siswa mengenai materi yang dipelajari √ 

4. 

Membimbing sis-

wa dalam mem-

buat mind map-

ping sesuai ima-

jinasi dan krea-

tivitas siswa 

 

Memberikan penjelasan tentang tema yang 

diberikan 

Berkeliling kelas untuk membantu  siswa yang 

kesulitan dalam membuat mind mapping 

Mengingatkan siswa agar menggunakan krea-

tivitas dan imajinasi masing-masing untuk 

membuat mind mapping 

√ 

 

√ 

 

 

- 

3 

Menjawab pertanyaan siswa dan memberikan 

bimbingan lebih pada siswa yang belum paham 
√ 

 

5. 

Membimbing sis-

wa dalam menu-

lis karangan nara-

si berdasarkan 

mind mapping 

yang dibuat 

Membimbing siswa dalam menguraikan mind 

mapping mereka menjadi kalimat yang padu - 

2 

Berkeliling kelas untuk membantu siswa yang 

mengalami kesulitan dalam menulis karangan 

narasi 
√ 

Mengingatkan siswa untuk menggunakan ejaan 

dan tanda baca yang tepat 
- 

Memotivasi siswa untuk menyelesaikan tugas 

tepat waktu √ 

6. 

Membimbing sis-

wa dalam kegia-

tan presentasi ka-

rangan narasi 

Guru memilih beberapa karya untuk dipresen-

tasikan √ 

4 

Siswa maju ke depan kelas membacakan dan 

menunjukkan hasil karya √ 

Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya jawab serta menanggapi √ 

Guru memberi reward kepada siswa yang aktif. √ 
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No Indikator Deskriptor 
Skor Penilaian 

Tampak Jumlah 

7. 

Menutup pelajar-

an 

Memberikan penguatan √ 

4 

Menyimpulkan materi √ 

Menyampaikan refleksi dan umpan balik atas 

hasil karya siswa √ 

Menyampaikan pesan akademik √ 

Jumlah Skor 25 

Kategori Sangat Baik 

 

Banyaknya tanda cek = Jumlah skor 

Skor total                    : 4 x 7 = 28 

Skor tertinggi (T)       : 4 x 7 = 28 

Skor terendah (R)       : 0 x 7 = 0 
 

 
Semarang, 25 Februari 2015 

Guru Kolaborator, 

 

 

 

Sudarmo, S.Pd. 

NIP 19590114 198012 1 005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor     Kategori 

22 s/d  28 Sangat Baik 

15 s/d 21 Baik 

8 s/d 14 Tidak Baik 

0 s/d 7 Sangat Tidak Baik 
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Lampiran 10 

 

Hasil Observasi Proses Pembelajaran dengan Model Mind Mapping  

Berbantuan Media Audio Visual 

Siklus II 

 

Nama Guru : Agustin Anggriani 

Nama Sekolah : SDN Sekaran 01 Semarang 

Kelas/Semester : III / 2 

Hari/tanggal : Sabtu, 28 Februari 2015 

Petunjuk : 

a. Bacalah dengan cermat indikator proses pembelajaran! 

b. Lakukan penskoran mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan! 

c. Berilah tanda cek (√) pada kolom deskriptor yang sesuai dengan kriteria pengamatan! 

d. Skala penskoran untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

0   = jika tidak ada deskriptor yang tampak 

1 = jika satu deskriptor yang tampak 

2 = jika dua deskriptor yang tampak 

3 = jika tiga deskriptor yang tampak 

4 = jika empat deskriptor yang tampak  (Rusman, 2013:98) 

e. Aspek yang diamati adalah sebagai berikut: 

 

No Indikator Deskriptor 
Skor Penilaian 

Tampak Jumlah 

1. 

Melaksanakan 

prapembelajaran 

Mengucapkan salam √ 

4 
Berdoa bersama √ 

Pengondisian kelas √ 

Kegiatan presensi √ 

2. 

Membuka pem-

belajaran dengan 

apersepsi 

Melakukan apersepsi √ 

4 

Bertanya kepada siswa tentang materi pada per-

temuan sebelumnya √ 

Menyampaikan tujuan pembelajaran √ 

Memotivasi siswa sebelum pelajaran √ 
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No Indikator Deskriptor 
Skor Penilaian 

Tampak Jumlah 

3. 

 

 

 

Memberikan 

pengarahan cara 

membuat mind 

mapping 

 

Menjelaskan materi dengan media audio visual √ 

4 

Menjelaskan pada siswa tentang penggunaan 

garis hubung yang melengkung berwarna- 

warni serta kata kunci 

√ 

Menjelaskan contoh mind mapping serta hasil 

karangan narasi 
√ 

Memberikan kesempatan bertanya jawab de-

ngan siswa mengenai materi yang dipelajari √ 

4. 

Membimbing sis-

wa dalam mem-

buat mind map-

ping sesuai ima-

jinasi dan krea-

tivitas siswa 

 

Memberikan penjelasan tentang tema yang 

diberikan 

Berkeliling kelas untuk membantu  siswa yang 

kesulitan dalam membuat mind mapping 

Mengingatkan siswa agar menggunakan krea-

tivitas dan imajinasi masing-masing untuk 

membuat mind mapping 

√ 

 

√ 

 

 

- 

3 

Menjawab pertanyaan siswa dan memberikan 

bimbingan lebih pada siswa yang belum paham √ 

5. 

Membimbing sis-

wa dalam menu-

lis karangan nara-

si berdasarkan 

mind mapping 

yang dibuat 

Membimbing siswa dalm menguraikan mind 

mapping mereka menjadi kalimat yang padu √ 

3 

Berkeliling kelas untuk membantu siswa yang 

mengalami kesulitan dalam menulis karangan 

narasi 
√ 

Mengingatkan siswa untuk menggunakan ejaan 

dan tanda baca yang tepat 
- 

Memotivasi siswa untuk menyelesaikan tugas 

tepat waktu √ 

6. 

Membimbing sis-

wa dalam kegia-

tan presentasi ka-

rangan narasi 

Guru memilih beberapa karya untuk dipresen-

tasikan √ 

4 

Siswa maju ke depan kelas membacakan dan 

menunjukkan hasil karya √ 

Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya jawab serta menanggapi √ 

Guru memberi reward kepada siswa yang aktif. √ 
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No Indikator Deskriptor 
Skor Penilaian 

Tampak Jumlah 

7. 

Menutup pelajar-

an 

Memberikan penguatan √ 

4 

Menyimpulkan materi √ 

Menyampaikan refleksi dan umpan balik atas 

hasil karya siswa √ 

Menyampaikan pesan akademik √ 

Jumlah Skor 26 

Kategori Sangat Baik 

 

Banyaknya tanda cek = Jumlah skor 

Skor total                    : 4 x 7 = 28 

Skor tertinggi (T)       : 4 x 7 = 28 

Skor terendah (R)       : 0 x 7 = 0 
 

 
   

Semarang, 28 Februari 2015 

Guru Kolaborator, 

 

 

 

Sudarmo, S.Pd. 

NIP 19590114 198012 1 005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor     Kategori 

22 s/d  28 Sangat Baik 

15 s/d 21 Baik 

8 s/d 14 Tidak Baik 

0 s/d 7 Sangat Tidak Baik 
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Lampiran 11 

 

Hasil Observasi Proses Pembelajaran dengan Model Mind Mapping  

Berbantuan Media Audio Visual 

Siklus III 

 

Nama Guru : Agustin Anggriani 

Nama Sekolah : SDN Sekaran 01 Semarang 

Kelas/Semester : III / 2 

Hari/tanggal : Kamis, 4 Maret 2015 

Petunjuk : 

a. Bacalah dengan cermat indikator proses pembelajaran! 

b. Lakukan penskoran mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan! 

c. Berilah tanda cek (√) pada kolom deskriptor yang sesuai dengan kriteria pengamatan! 

d. Skala penskoran untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

0   = jika tidak ada deskriptor yang tampak 

1 = jika satu deskriptor yang tampak 

2 = jika dua deskriptor yang tampak 

3 = jika tiga deskriptor yang tampak 

4 = jika empat deskriptor yang tampak  (Rusman, 2013:98) 

e. Aspek yang diamati adalah sebagai berikut: 

 

No Indikator Deskriptor 
Skor Penilaian 

Tampak Jumlah 

1. 

Melaksanakan 

prapembelajaran 

Mengucapkan salam √ 

4 
Berdoa bersama √ 

Pengondisian kelas √ 

Kegiatan presensi √ 

2. 

Membuka pem-

belajaran dengan 

apersepsi 

Melakukan apersepsi √ 

4 

Bertanya kepada siswa tentang materi pada per-

temuan sebelumnya √ 

Menyampaikan tujuan pembelajaran √ 

Memotivasi siswa sebelum pelajaran √ 
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No Indikator Deskriptor 
Skor Penilaian 

Tampak Jumlah 

3. 

 

 

 

Memberikan 

pengarahan cara 

membuat mind 

mapping 

 

Menjelaskan materi dengan media audio visual √ 

4 

Menjelaskan pada siswa tentang penggunaan 

garis hubung yang melengkung berwarna- 

warni serta kata kunci 

√ 

Menjelaskan contoh mind mapping serta hasil 

karangan narasi 
√ 

Memberikan kesempatan bertanya jawab de-

ngan siswa mengenai materi yang dipelajari √ 

4. 

Membimbing sis-

wa dalam mem-

buat mind map-

ping sesuai ima-

jinasi dan krea-

tivitas siswa 

 

Memberikan penjelasan tentang tema yang 

diberikan 

Berkeliling kelas untuk membantu  siswa yang 

kesulitan dalam membuat mind mapping 

Mengingatkan siswa agar menggunakan krea-

tivitas dan imajinasi masing-masing untuk 

membuat mind mapping 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

4 

Menjawab pertanyaan siswa dan memberikan 

bimbingan lebih pada siswa yang belum paham 
√ 

 

5. 

Membimbing sis-

wa dalam menu-

lis karangan nara-

si berdasarkan 

mind mapping 

yang dibuat 

Membimbing siswa dalm menguraikan mind 

mapping mereka menjadi kalimat yang padu √ 

4 

Berkeliling kelas untuk membantu siswa yang 

mengalami kesulitan dalam menulis karangan 

narasi 
√ 

Mengingatkan siswa untuk menggunakan ejaan 

dan tanda baca yang tepat 
√ 

Memotivasi siswa untuk menyelesaikan tugas 

tepat waktu √ 

6. 

Membimbing sis-

wa dalam kegia-

tan presentasi ka-

rangan narasi 

Guru memilih beberapa karya untuk dipresen-

tasikan √ 

4 

Siswa maju ke depan kelas membacakan dan 

menunjukkan hasil karya √ 

Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya jawab serta menanggapi √ 

Guru memberi reward kepada siswa yang aktif. √ 
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No Indikator Deskriptor 
Skor Penilaian 

Tampak Jumlah 

7. 

Menutup pelajar-

an 

Memberikan penguatan √ 

4 

Menyimpulkan materi √ 

Menyampaikan refleksi dan umpan balik atas 

hasil karya siswa √ 

Menyampaikan pesan akademik √ 

Jumlah Skor 28 

Kategori Sangat Baik 

 

Banyaknya tanda cek = Jumlah skor 

Skor total                    : 4 x 7 = 28 

Skor tertinggi (T)       : 4 x 7 = 28 

Skor terendah (R)       : 0 x 7 = 0 
 

 
     

Semarang, 4 Maret 2015 

Guru Kolaborator, 

 

 

 

Sudarmo, S.Pd. 

NIP 19590114 198012 1 005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor     Kategori 

22 s/d  28 Sangat Baik 

15 s/d 21 Baik 

8 s/d 14 Tidak Baik 

0 s/d 7 Sangat Tidak Baik 
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Lampiran 12 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

Hasil 
Observasi 
Aktivitas 

Siswa 
Siklus 

IResponden 

Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Ind. 4 Ind. 5 Ind. 6 Ind. 7 
Resp.1 2 1 1 3 4 2 1 
Resp.2 3 2 3 3 4 4 1 
Resp.3 2 2 2 3 4 4 1 
Resp.4 2 2 3 1 4 4 1 
Resp.5 3 1 2 3 4 4 1 
Resp.6 1 1 3 2 4 4 1 
Resp.7 2 1 2 3 4 4 1 
Resp.8 3 1 2 3 4 4 1 
Resp.9 4 2 2 3 4 3 1 
Resp.10 2 2 1 2 4 4 1 
Resp.11 2 1 2 2 3 3 0 
Resp.12 2 1 2 2 3 3 0 
Resp.13 1 1 2 2 4 4 1 
Resp.14 3 4 2 3 3 4 1 
Resp.15 2 1 2 3 4 4 1 
Resp.16 3 2 3 3 4 4 1 
Resp.17 1 3 4 4 4 4 1 
Resp.18 2 1 2 3 4 4 1 
Resp.19 2 1 2 3 4 4 1 
Resp.20 3 2 3 3 4 4 1 
Resp.21 3 3 1 3 4 4 1 
Resp.22 3 2 1 2 4 4 1 
Resp.23 1 1 3 2 4 4 1 
Resp.24 2 2 3 1 4 4 1 
Resp.25 1 1 2 2 4 4 1 
Resp.26 1 1 2 2 4 4 1 
Resp.27 2 2 3 1 4 4 1 
Resp.28 2 1 2 2 3 3 0 
Resp.29 1 1 2 2 4 4 1 
Resp.30 1 1 3 2 4 4 1 
Resp.31 3 1 2 3 4 4 1 
Resp.32 3 1 2 3 4 4 1 
Resp.33 3 1 2 3 4 4 1 
Resp.34 1 1 3 2 4 4 1 
Resp.35 2 2 3 1 4 4 1 
Resp.36 3 1 2 3 4 4 1 
Resp.37 3 2 3 3 4 4 1 
Resp.38 2 1 1 3 4 2 1 
Resp.39 3 2 3 3 4 4 1 
Resp.40 2 2 3 1 4 4 1 
Resp.41 
 

1 1 3 2 4 4 1 
Resp.42 3 2 3 3 4 4 1 
Resp.43 3 2 3 3 4 4 1 
Resp.44 4 2 2 3 4 3 1 



225 
 

 

Hasil Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Ind. 4 Ind. 5 Ind. 6 Ind. 7 
Resp.45 3 2 3 3 4 4 1 
Resp.46 3 2 3 3 4 4 1 
Jumlah 104 72 108 115 180 175 43 

 

Semarang, 25 Februari 2015 

Observer 

 

 

Fitria Fatmawati 
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Lampiran 13 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

Hasil 
Observasi 
Aktivitas 
Siswa 
Siklus 
IResponden 

Ind 1 Ind 2 Ind 3 Ind4 Ind 5 Ind 6 Ind 7 
Resp.1 2 3 1 4 4 2 3 
Resp.2 3 2 3 3 4 4 1 
Resp.3 1 3 4 4 4 4 1 
Resp.4 3 2 3 3 4 4 1 
Resp.5 1 3 4 4 4 4 1 
Resp.6 2 3 4 4 4 4 1 
Resp.7 3 2 3 3 4 4 1 
Resp.8 4 2 2 3 4 3 1 
Resp.9 3 3 4 4 4 4 1 
Resp.10 1 3 4 4 4 4 1 
Resp.11 3 1 2 3 4 4 1 
Resp.12 2 3 3 2 3 3 2 
Resp.13 4 2 2 3 4 3 1 
Resp.14 3 2 2 3 3 4 3 
Resp.15 2 2 2 3 4 4 3 
Resp.16 4 3 4 4 4 4 1 
Resp.17 3 3 4 4 4 4 1 
Resp.18 3 2 3 3 4 4 1 
Resp.19 3 2 3 3 4 4 1 
Resp.20 4 3 3 3 4 4 2 
Resp.21 3 3 3 3 4 4 4 
Resp.22 1 3 4 4 4 4 1 
Resp.23 3 2 3 3 4 4 1 
Resp.24 3 2 3 3 4 4 1 
Resp.25 2 2 2 2 4 4 4 
Resp.26 3 1 2 3 4 4 1 
Resp.27 4 2 2 3 4 3 1 
Resp.28 1 1 3 2 4 4 1 
Resp.29 3 2 4 3 4 4 4 
Resp.30 4 2 2 3 4 3 1 
Resp.31 3 3 4 4 4 4 1 
Resp.32 3 3 4 4 4 4 1 
Resp.33 3 2 3 3 4 4 1 
Resp.34 4 2 2 3 4 3 1 
Resp.35 3 2 3 3 4 4 1 
Resp.36 1 3 4 4 4 4 1 
Resp.37 3 3 4 4 4 4 1 
Resp.38 2 1 3 2 4 4 1 
Resp.39 4  3 4 4 4 4 1 
Resp.40 2 3 4 4 4 4 1 
Resp.41 
 

3 4 1 2 4 4 3 
Resp.42 4  3 4 4 4 4 1 
Resp.43 4 2 4 3 4 4 4 
Resp.44 1 3 4 4 4 4 1 
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Hasil Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Ind. 4 Ind. 5 Ind. 6 Ind. 7 
Resp.45 4 2 4 3 4 4 4 
Resp.46 3 3 3 3 4 4 3 

Jumlah 128 111 143 150 182 176 73 

 

Semarang, 28 Februari 2015 

Observer 

 

 

Fitria Fatmawati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



228 
 

 

Lampiran 14 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

Hasil 
Observasi 
Aktivitas 
Siswa 
Siklus 
IResponden 

Ind 1 Ind 2 Ind 3 Ind4 Ind 5 Ind 6 Ind 7 
Resp.1 1 3 4 4 4 4 2 
Resp.2 4 3 4 4 4 4 4 
Resp.3 4 3 4 4 4 4 2 
Resp.4 3 3 4 4 4 4 2 
Resp.5 4 3 4 4 4 4 2 
Resp.6 4 3 4 4 4 4 2 
Resp.7 3 3 4 4 4 4 2 
Resp.8 2 3 4 4 4 4 2 
Resp.9 4 4 4 4 4 4 3 
Resp.10 4 3 4 4 4 4 2 
Resp.11 4 2 2 3 4 3 2 
Resp.12 4 2 3 3 4 3 2 
Resp.13 2 3 4 4 4 4 2 
Resp.14 4 2 4 3 3 4 4 
Resp.15 4 4 4 4 4 4 2 
Resp.16 4 4 4 4 4 4 3 
Resp.17 4 4 4 4 4 4 3 
Resp.18 4 3 4 4 4 4 2 
Resp.19 3 3 4 4 4 4 2 
Resp.20 4 4 4 4 4 4 3 
Resp.21 4 4 4 4 4 4 2 
Resp.22 4 3 4 4 4 4 2 
Resp.23 3 3 4 4 4 4 2 
Resp.24 2 3 4 4 4 4 2 
Resp.25 3 2 3 4 4 4 4 
Resp.26 3 3 4 4 4 4 2 
Resp.27 2 3 4 4 4 4 2 
Resp.28 1 3 4 4 4 4 2 
Resp.29 4 3 4 3 4 4 4 
Resp.30 2 3 4 4 4 4 2 
Resp.31 4 3 4 3 4 4 4 
Resp.32 4 4 4 4 4 4 3 
Resp.33 2 3 4 4 4 4 2 
Resp.34 2 3 4 4 4 4 2 
Resp.35 4 3 4 4 4 4 2 
Resp.36 4 4 4 4 4 4 2 
Resp.37 4 4 4 4 4 4 3 
Resp.38 3 3 4 4 4 4 2 
Resp.39 4 4 4 4 4 4 4 
Resp.40 4 4 4 4 4 4 2 
Resp.41 
 

4 4 4 4 4 4 4 
Resp.42 4 4 4 4 4 4 4 
Resp.43 4 4 4 4 4 4 4 
Resp.44 4 2 2 3 4 3 2 
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Hasil Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Ind. 4 Ind. 5 Ind. 6 Ind. 7 
Resp.45 4 4 4 4 4 4 4 
Resp.46 4 4 4 4 4 4 4 
Jumlah 157 149 178 178 183 181 120 

 

Semarang, 4 Maret 2015 

Observer 

 

 

Fitria Fatmawati 
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Lampiran 15 

Skor Karangan Narasi Siswa Siklus I 

No. Responden 
Indikator 

Skor Kualifikasi 
1 2 3 4 5 6 

1 Resp.1 2 2 2 3 3 1 54,2 Tidak Tuntas 

2 Resp.2 3 3 3 4 3 1 70,8 Tuntas 

3 Resp.3 2 4 2 4 3 2 70,8 Tuntas 

4 Resp.4 2 2 2 3 1 2 50 Tidak Tuntas 

5 Resp.5 3 3 3 4 2 1 66,7 Tuntas 

6 Resp.6 3 1 2 4 2 1 54,2 Tidak Tuntas 

7 Resp.7 3 3 2 4 3 2 70,8 Tuntas 

8 Resp.8 4 1 3 3 3 3 70,8 Tuntas 

9 Resp.9 1 4 2 4 3 1 66,7 Tuntas 

10 Resp.10 4 2 3 3 3 2 70,8 Tuntas 

11 Resp.11 2 2 2 4 1 2 54,2 Tidak Tuntas 

12 Resp.12 2 2 1 4 2 2 54,2 Tidak Tuntas 

13 Resp.13 3 3 2 4 3 2 70,8 Tuntas 

14 Resp.14 2 2 2 3 2 2 58,3 Tidak Tuntas 

15 Resp.15 2 4 1 4 3 2 66,7 Tuntas 

16 Resp.16 4 3 3 4 2 4 83,3 Tuntas 

17 Resp.17 4 4 2 2 3 2 70,8 Tuntas 

18 Resp.18 2 2 2 4 2 1 54,2 Tidak Tuntas 

19 Resp.19 4 3 3 4 3 2 75 Tuntas 

20 Resp.20 4 3 3 4 3 2 79,2 Tuntas 

21 Resp.21 3 3 3 4 2 2 70,8 Tuntas 

22 Resp.22 3 3 3 3 3 1 66,7 Tuntas 

23 Resp.23 3 3 3 4 2 2 70,8 Tuntas 

24 Resp.24 3 3 4 4 2 1 70,8 Tuntas 

25 Resp.25 3 3 2 4 3 3 75 Tuntas 

26 Resp.26 2 3 2 4 2 2 62,5 Tidak Tuntas 

27 Resp.27 2 3 2 4 2 1 58,3 Tidak Tuntas 

28 Resp.28 3 3 2 4 3 2 70,8 Tuntas 

29 Resp.29 2 2 2 2 3 2 54,2 Tidak Tuntas 

30 Resp.30 3 3 3 3 3 2 70,8 Tuntas 

31 Resp.31 3 3 3 4 3 1 70,8 Tuntas 

32 Resp.32 3 3 3 4 3 2 70,8 Tuntas 

33 Resp.33 2 3 3 4 2 3 62,5 Tidak Tuntas 

34 Resp.34 3 3 2 4 3 2 70,8 Tuntas 

35 Resp.35 4 3 3 4 2 3 79,2 Tuntas 

36 Resp.36 3 3 3 4 2 2 70,8 Tuntas 

37 Resp.37 3 3 2 4 3 2 75 Tuntas 

38 Resp.38 3 3 2 4 2 4 75 Tuntas 

39 Resp.39 4 3 3 4 2 3 79,2 Tuntas 

40 Resp.40 3 3 3 3 2 2 66,7 Tuntas 

41 Resp.41 2 2 2 2 3 1 50 Tidak Tuntas 

42 Resp.42 4 3 3 4 3 2 79,2 Tuntas 

43 Resp.43 3 3 2 4 3 3 75 Tuntas 

44 Resp.44 4 3 3 4 3 2 79,1 Tuntas 

45 Resp.45 3 3 3 4 2 1 66,7 Tuntas 
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No. Responden 
Indikator 

Skor Kualifikasi 
1 2 3 4 5 6 

46 Resp.46 3 3 3 4 3 3 79,2 Tuntas 

Jumlah 3133,3  

Rata-Rata 68,12  

Tuntas 34 73,91% 

Tidak Tuntas 12 26,09% 

Skor Terendah 50  

Skor Tertinggi 83,3  

 

Mengetahui, 

Guru Kelas III 

 

 

 

Sudarmo, S.Pd. 

NIP 19590114 198012 1 005 
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Lampiran 16 

Skor Karangan Narasi Siswa Siklus II 

No. Nama 
Indikator 

Skor Kualifikasi 
1 2 3 4 5 6 

1 Resp.1 2 2 3 1 2 3 54,2 Tidak Tuntas 

2 Resp.2 4 4 3 3 3 2 79,2 Tuntas 

3 Resp.3 3 3 2 4 3 3 75 Tuntas 

4 Resp.4 2 2 3 2 2 2 54,2 Tidak Tuntas 

5 Resp.5 3 3 2 3 3 2 66,7 Tuntas 

6 Resp.6 3 3 3 2 2 1 58,3 Tidak Tuntas 

7 Resp.7 2 2 2 2 3 2 70,8 Tuntas 

8 Resp.8 3 3 3 3 3 2 70,8 Tuntas 

9 Resp.9 4 3 3 4 3 1 75 Tuntas 

10 Resp.10 4 3 3 3 3 3 79,2 Tuntas 

11 Resp.11 2 2 2 2 3 3 58,3 Tidak Tuntas 

12 Resp.12 2 2 2 3 1 3 54,2 Tidak Tuntas 

13 Resp.13 4 3 2 3 3 2 70,8 Tuntas 

14 Resp.14 2 3 2 3 2 2 58,3 Tidak Tuntas 

15 Resp.15 4 3 2 4 3 3 79,2 Tuntas 

16 Resp.16 4 4 3 3 3 3 83,3 Tuntas 

17 Resp.17 4 3 3 3 3 3 79,2 Tuntas 

18 Resp.18 2 2 2 2 2 3 54,2 Tidak Tuntas 

19 Resp.19 2 3 3 4 2 3 70,8 Tuntas 

20 Resp.20 3 3 2 4 3 4 79,2 Tuntas 

21 Resp.21 3 3 3 2 4 1 66,7 Tuntas 

22 Resp.22 4 3 4 4 3 3 87,5 Tuntas 

23 Resp.23 4 3 4 3 4 3 87,5 Tuntas 

24 Resp.24 3 4 3 3 3 1 70,8 Tuntas 

25 Resp.25 4 3 3 3 3 3 79,2 Tuntas 

26 Resp.26 3 2 3 4 3 3 75 Tuntas 

27 Resp.27 3 3 3 3 3 2 70,8 Tuntas 

28 Resp.28 3 3 2 3 3 3 70,8 Tuntas 

29 Resp.29 3 3 3 3 2 3 70,8 Tuntas 

30 Resp.30 3 3 2 4 3 3 75 Tuntas 

31 Resp.31 4 3 3 4 3 2 79,2 Tuntas 

32 Resp.32 3 3 2 3 4 3 75 Tuntas 

33 Resp.33 4 3 3 2 3 4 79,2 Tuntas 

34 Resp.34 3 3 2 4 3 3 75 Tuntas 

35 Resp.35 4 3 3 2 3 4 79,2 Tuntas 

36 Resp.36 4 3 4 4 2 2 79,2 Tuntas 

37 Resp.37 4 3 2 3 4 4 83,3 Tuntas 

38 Resp.38 3 3 3 3 3 2 70,8 Tuntas 

39 Resp.39 4 3 2 3 3 2 70,8 Tuntas 

40 Resp.40 4 3 3 4 3 2 79,2 Tuntas 

41 Resp.41 4 3 3 4 4 1 79,2 Tuntas 

42 Resp.42 2 3 3 4 2 3 79,2 Tuntas 

43 Resp.43 4 3 4 4 4 2 87,5 Tuntas 

44 Resp.44 4 3 4 3 4 3 87,5 Tuntas 

45 Resp.45 2 3 3 4 2 3 70,8 Tuntas 
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No. Responden 
Indikator 

Skor Kualifikasi 
1 2 3 4 5 6 

46 Resp. 46 4 3 4 4 2 4 87,5 Tuntas 

Jumlah 3387,6  

Rata-Rata 73,64  

Tuntas 39 84,78% 

Tidak Tuntas 7 15,22% 

Skor Terendah 54,2  

Skor Tertinggi 87,5  

 

Mengetahui, 

Guru Kelas III 

 

 

 

Sudarmo, S.Pd. 

NIP 19590114 198012 1 005 
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Lampiran 17 

Skor Karangan Narasi Siswa Siklus III 

No. Nama 
Indikator 

Skor Kualifikasi 
1 2 3 4 5 6 

1 Resp.1 3 3 2 4 3 3 75 Tuntas 

2 Resp.2 4 3 3 3 3 4 83,3 Tuntas 

3 Resp.3 4 4 2 4 4 4 91,7 Tuntas 

4 Resp.4 4 3 3 4 4 1 79,2 Tuntas 

5 Resp.5 4 3 4 4 2 4 87,5 Tuntas 

6 Resp.6 4 3 4 4 3 3 87,5 Tuntas 

7 Resp.7 4 3 4 3 3 3 83,3 Tuntas 

8 Resp.8 4 3 2 4 4 4 87,5 Tuntas 

9 Resp.9 3 3 3 4 3 3 79,2 Tuntas 

10 Resp.10 2 4 3 4 4 3 83,3 Tuntas 

11 Resp.11 2 3 2 3 1 4 62,5 Tidak Tuntas 

12 Resp.12 3 3 3 3 3 1 66,7 Tuntas 

13 Resp.13 4 3 3 4 2 4 83,3 Tuntas 

14 Resp.14 2 4 3 4 2 2 70,8 Tuntas 

15 Resp.15 4 3 2 4 3 4 83,3 Tuntas 

16 Resp.16 4 4 3 4 3 4 91,7 Tuntas 

17 Resp.17 4 3 3 4 1 4 79,2 Tuntas 

18 Resp.18 2 3 2 3 2 2 58,3 Tidak Tuntas 

19 Resp.19 4 4 3 3 4 4 91,7 Tuntas 

20 Resp.20 4 3 3 4 2 3 79,2 Tuntas 

21 Resp.21 4 3 3 3 3 4 83,3 Tuntas 

22 Resp.22 4 3 3 3 4 4 87,5 Tuntas 

23 Resp.23 4 4 3 4 3 3 87,5 Tuntas 

24 Resp.24 4 3 4 3 3 3 83,3 Tuntas 

25 Resp.25 4 3 4 4 2 4 87,5 Tuntas 

26 Resp.26 4 3 4 4 2 2 79,2 Tuntas 

27 Resp.27 4 3 3 4 2 4 83 ,3 Tuntas 

28 Resp.28 3 3 2 4 3 3 75 Tuntas 

29 Resp.29 4 3 3 4 3 2 79,2 Tuntas 

30 Resp.30 4 4 2 4 4 4 91,7 Tuntas 

31 Resp.31 3 4 4 4 3 4 91,7 Tuntas 

32 Resp.32 4 3 1 4 4 4 83,3 Tuntas 

33 Resp.33 4 3 3 4 4 2 83,3 Tuntas 

34 Resp.34 4 3 3 2 4 4 83,3 Tuntas 

35 Resp.35 4 4 3 3 3 3 79,2 Tuntas 

36 Resp.36 4 3 4 4 2 4 87,5 Tuntas 

37 Resp.37 4 1 3 4 4 4 83,3 Tuntas 

38 Resp.38 4 4 4 2 4 3 87,5 Tuntas 

39 Resp.39 4 3 3 4 2 3 79,2 Tuntas 

40 Resp.40 4 2 4 3 3 4 83,3 Tuntas 

41 Resp.41 4 3 4 4 3 3 87,5 Tuntas 

42 Resp.42 4 2 3 4 4 4 87,5 Tuntas 

43 Resp.43 4 4 2 4 4 4 91,7 Tuntas 

44 Resp.44 4 4 3 4 4 2 87,5 Tuntas 

45 Resp.45 4 4 2 3 3 4 83,3 Tuntas 
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No. Responden 
Indikator 

Skor Kualifikasi 
1 2 3 4 5 6 

46 Resp.46 4 3 3 4 3 4 87,5 Tuntas 

Jumlah 3808,3  

Rata-Rata 82,79  

Tuntas 44 95,65% 

Tidak Tuntas 2 4,35% 

Skor Terendah 58,3  

Skor Tertinggi 91,7  

 

Mengetahui, 

Guru Kelas III 

 

 

 

Sudarmo, S.Pd. 

NIP 19590114 198012 1 005 
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Lampiran 18 

Catatan Lapangan Siklus I 

 

Pembelajaran Bahasa Indonesia Menulis Karangan Narasi 

dengan Model Mind Mapping Berbantuan Media Audio Visual 

Siswa Kelas III SDN Sekaran 01 Semarang 

 

Ruang Kelas : III SDN Sekaran 1 Semarang 

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Februari 2015 

Pukul  : 09.15 

 

Catatan keadaan lapangan yang tidak termuat dalam instrumen penelitian pada 

saat pelaksanaan siklus I adalah sebagai berikut: 

1. Siswa kelas III SDN Sekaran 01 Semarang merasa penasaran dan tertarik 

model mind mapping berbantuan media audio visual. 

2. Siswa  masih merasa asing  dengan  model  pembelajaran  mind  mapping 

berbantuan media audio visual. 

3. Siswa aktif bertanya mengenai model yang sedang dibelajarkan. 

4. Siswa belum terlihat saling membantu teman dalam pembuatan mind 

mapping. 

5. Siswa tidak memperhatikan alokasi waktu dalam mengerjakan karangan. 

6. Siswa yang sudah selesai lebih dahulu kadang membuat kegaduhan kecil di 

kelas. 

7. Siswa antusias untuk menjadi yang terbaik saat guru menjanjikan reward. 

 

Semarang, 25 Februari 2015 

Observer 

 

 

Sudarmo, S.Pd. 

NIP 19590114 198012 1 005 
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Lampiran 19 

Catatan Lapangan Siklus II 

 

Pembelajaran Bahasa Indonesia Menulis Karangan Narasi 

dengan Model Mind Mapping Berbantuan Media Audio Visual 

Siswa Kelas III SDN Sekaran 01 Semarang 

 

Ruang Kelas : III SDN Sekaran 1 Semarang 

Hari/Tanggal : Sabtu, 28 Februari 2015 

Pukul  : 09.15 

 

Catatan keadaan lapangan yang tidak termuat dalam instrumen penelitian pada 

saat pelaksanaan siklus II adalah sebagai berikut: 

1. Siswa yang tidak merasa berbakat dalam menggambar merasa tidak percaya 

diri dengan karyanya. 

2. Ada 2 siswa yang tidak membawa alat tulis warna, namun teman yang lain mau 

meminjami. 

3. Siswa masih menggunakan judul yang sama dengan contoh karangan narasi 

yang dibuat guru. 

4. Siswa aktif bertanya jawab dalam kegiatan presentasi hasil karya. 

5. Siswa sudah terlihat saling membantu teman dalam pembuatan mind mapping. 

6. Siswa berkompetisi secara sehat karena tertantang denga reward yang 

ditawarkan. 

7. Pembelajaran cenderung kondusif dan tertib. 

 

Semarang, 28 Februari 2015 

Observer 

 

 

Sudarmo, S.Pd. 

NIP 19590114 198012 1 005 
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Lampiran 20 

Catatan Lapangan Siklus III 

 

Pembelajaran Bahasa Indonesia Menulis Karangan Narasi 

dengan Model Mind Mapping Berbantuan Media Audio Visual 

Siswa Kelas III SDN Sekaran 01 Semarang 

 

Ruang Kelas : III SDN Sekaran 1 Semarang 

Hari/Tanggal : Sabtu, 4 Maret 2015 

Pukul  : 09.15 

 

Catatan keadaan lapangan yang tidak termuat dalam instrumen penelitian pada 

saat pelaksanaan siklus II adalah sebagai berikut: 

1. Apersepsi lebih menarik daripada pertemuan sebelumnya. 

2. Siswa sudah lebih kreatif dalam membuat mind mapping dan menulis 

karangan narasi. 

3. Judul yang dipilih unik dan tidak mencontek karangan teman atau guru. 

4. Karangan siswa lebih rapi dan siswa menulis karangan selembar penuh. 

5. Siswa semakin aktif bertanya jawab dalam kegiatan presentasi hasil karya. 

6. Pembelajaran cenderung kondusif dan tertib. 

 

Semarang, 4 Februari 2015 

Observer 

 

 

Sudarmo, S.Pd. 

NIP 19590114 198012 1 005 
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Lampiran 21 

 

Dokumentasi Kegiatan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21.1 Kegiatan prapembelajaran 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21.2 Kegiatan apersepsi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21.3 Guru memberikan pengarahan tentang mind mapping 
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Gambar 21.4 Guru membimbing siswa dalam membuat mind mapping 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21.5 Siswa menulis karangan narasi berdasarkan mind mapping yang 

telah dibuat 

 

Gambar 21.6 Guru membimbing siswa dalam kegiatan presentasi 
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Gambar 21.7 Kegiatan menutup pelajaran 
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Lampiran 22 

Mind Mapping dan Karangan Narasi Siswa 
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