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BAB III 

METODOLOGI 

 

A. Tempat dan Subjek Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian di SMP N 2 Sokaraja tepatnya di kelas VIII E, 

dan dilaksanakan pada semester genap pada tahun 2012 – 2013. Dengan guru tetap 

yang bernama Ibu Endah Kusumaningdyah, S.Pd. Subjek penelitian ini adalah siswa 

kelas VIII E SMP N 2 Sokaraja dengan jumlah siswa 31 yang terdiri dari 17 siswa 

perempuan dan 14 siswa laki – laki. 

 

B. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis tindakan kelas model Kert Lewin (dalam 

Sanjaya, 2009:49). Terdapat empat tahap yang harus dilaksanakan dalam proses 

penelitian yaitu tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Keempat tahap 

tersebut merupakan suatu proses yang terjadi dalam satu lingkaran yang terus menerus 

agar pelaksanaan berjalan dengan baik maka dilaksanakan langkah – langkah praktis 

yaitu melalui siklus – siklus. 

Berkaitan dengan model Kert Lewin (dalam Sanjaya, 2009:49) tersebut, 

penelitian tindakan kelas ini direncanakan akan dilaksanakan dalam bentuk siklus – 

siklus. Jika siklus I belum mendapatkan hasil yang maksimal maka dilaksanakan 

siklus II apabila dalam siklus II ini juga belum mendapatkan hasil yang maksimal 

maka akan dilaksanakan siklus - siklus berikutnya sampai mendapatkan hasil yang 

maksimal. Penjelasan keempat tahap di atas adalah sebagai berikut: 
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1. Tahap perencanaan 

Dalam tahap perencanaan ini peneliti membuat rencana pembelajaran, menulis 

rangkuman buku pengetahuan populer dan strategi mind mapping dengan langkah – 

langkah (1) menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan tindakan yang akan 

dilaksanakan, (2) menyiapkan bahan materi tentang menulis rangkuman buku 

pengetahuan populer dengan strategi mind mapping, (3) membuat soal pretest, dan 

posttest, (4) membuat tugas individu menyampaikan lembar observasi. 

 

2. Tahap pelaksanaan tindakan 

Dalam tahap ini ini pembelajaran dilaksanakan dalam dua kali pertemuan pada 

setiap siklus. Setiap siklus dilaksanakan dalam dua jam pelajaran (2X40 menit). 

Dalam tahap pertama, guru menjelaskan materi menulis rangkuman buku pengetahuan 

populer. Pada tahap selanjutnya guru menerapkan pembelajaran melalui strategi mind 

mapping dengan menggunakan buku pengetahuan populer yang berjudul Diet Khusus 

Remaja, serta diakhiri dengan kegiatan evaluasi untuk mengetahui kemampuan siswa. 

 

3. Tahap observasi  

Tahap observasi adalah tahap pengamatan.Hal – hal yang diamati meliputi 

pola interaksi siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. Pengamatan terhadap guru 

seperti guru memberikan apersepsi sebelum mengajar, memberikan materi sesuai 

dengan indikator dalam rencana pembelajaran, menggunakan strategi mind mapping 

dalam pembelajaran, dan memberikan kesimpulan diakhir pembelajaran. Sedangkan 

hal yang diamati dari siswa yaitu siswa berkonsenterasi dalam mengikuti 

pembelajaran menulis rangkuman buku pengetahuan populer, aktif dalam kelas, siswa 

dapat menerapkan strategi mind mapping dalam menulis rangkuman buku 
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pengetahuan populer, siswa mengajukan pertanyaan berdasarkan materi, dan siswa 

mengerjakan tugas. Yang dimaksud siswa dapat menerapkan strategi mind mapping 

adisini adalah siswa dapat membuat peta konsep rangkuman buku pengetahuan 

populer.Siswa kelas VIII E juga dapat mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru 

yaitu sebuah rangkuman buku pengetahuan populer. 

 

4. Tahap refleksi 

Tahap ini merupakan upaya mengevaluasi atau membahas strategi 

pembelajaran yaitu strategi mind mapping kemudian hasilnya. Dalam tahap refleksi 

peneliti membandingkan nilai kemampuan menulis rangkuman buku pengetahuan 

populer pada saat pretest dan sesudah dilakukan tindakan. Berdasarkan pretest peneliti 

merencanakan tindakanapa saja yang akan dilakukan pada siklus berikutnya. Dengan 

demikian dapat diketahui apakah kemampuan menulis rangkuman buku pengetahuan 

populer dengan menggunakan strategi mind mapping dapat meningkat atau turun 

dibandingkan dengan kemampuan mereka pada saat pretest. Siklus sudah dilakukan 

dua kali pertemuan, masing – masing siklus berlangsung dua kali pertemuan, apabila 

kedua siklus tersebut belum mampu meningkatkan kemampuan menulis rangkuman 

buku pengetahuan populer pada siswa kelas VIII E, maka akan ditambah lagi dengan 

siklus berikutnya sampai menghasilkan peningkatan terhadap hasil pembelajaran 

menulis rangkuman pengetahuan populer dengan menggunakan strategi mind 

mapping. Apabila dalam siklus II kemampuan siswa kelas VIII E telah mengalami 

peningkatan dari siklus I maka tidak akan dilakukan siklus – siklus berikutnya lagi, 

karena hasil dari penelitian telah didapatkan.Prosedur penelitian ini dapat dilihat dari 

skema berikut ini. 
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Gambar 1. Skema Penelitian (Arikunto, 2007: 137) 

 

a. Siklus I 

1. Pendahuluan 

Pada bagian pendahuluan diawali dengan guru member salam kepada siswa 

dan mengecek kehadiran siswa. Kemudian guru menyampaikan apersepsi tentang 

menulis rangkuman buku pengetahuan populer. Guru juga menjelaskan tentang 

manfaat merangkum. Kemudian guru juga memberikan motivasi kepada siswa agar 

siswa lebih tertarik dan aktif dalam proses pembelajaran ini merupakan dasar guru 

untuk mengikuti proses pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. 

 

2. Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti, guru memberikan pembelajaran menggunakan langkah – 

langkah pelaksanaan sebelum guru menjelaskan materi pembelajaran menulis 

rangkuman buku pengetahuan populer. Materi yang akan disampaikan oleh guru yaitu 
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pengertian merangkum, tujuan merangkum, manfaat merangkum, langkah – langkah 

menggunakan strategi mind mapping, pengertian mind mapping, dan langkah – 

langkah membuat mind mapping. Setelah siswa mendapatkan penjelasan tentang 

menulis rangkuman buku pengetahuan populer menggunakan strategi mind mapping, 

kemudian siwa diberikan tugas oleh guru untuk membuat rangkuman buku 

pengetahuan populer menggunakan strategi mind mapping. Sebelum siswa 

mengerjakan tugas tersebut, siswa membaca buku pengetahuan populer dengan judul 

“Ramuan dan Khasiat Kulit Manggis” terlebih dahulu. Kegiatan membaca ini untuk 

menemukan ide – ide pokok setiap paragraph. Setelah siswa menuliskan judul buku 

pengetahuan populer ditengah – tengah selembar kertas kosong, kemudian siswa 

membuat cabang – cabang dari judul tersebut dengan menggunakan garis yang tak 

beraturan (garis lengkung, putus – putus, dan lainnya), siswa menulis ide pokok pada 

setiap cabang – cabang, siswa menuliskan cabang turunan dan menulis pokok – pokok 

dari subbuku tersebut sehingga terbentuk mind mapping. Tugas selanjutnya guru 

menugaskan siswa membuat rangkuman berdasarkan dengan panduan dari mind 

mapping yang sudah dibuat oleh siswa. Guru mengevaluasi hasil pekerjaan siswa. 

Evaluasi dilakukan dengan memberikan posttest berupa penilaianterhadap hasil kerja 

siswa menulis rangkuman buku pengetahuan populer. 

 

3. Kegiatan Akhir 

Diakhir pembelajaran, setelah pelaksanaan inti diatas selesai, siswa dengan 

bimbingan guru membuat kesimpulan yang perlu dipahami dan dimengerti oleh siswa. 

Sisa waktu yang ada digunakan oleh guru untuk tanya jawab tentang materi – materi 

yang kurang jelas. Siswa yang mendapatkan nilai bagus mendapatkan ucapan selamat 

dan hadiah dari guru. Kegiatan tersebut dilakukan agar siswa belajar lebih giat lagi 
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dalam pembelajaran. Guru mengajak siswa untuk berfikir sejenak tentang materi 

pembelajaran menulis rangkuman buku pengetahuan populer agar siswa dapat 

merefleksikan diri. 

 

b. Siklus II 

1. Pendahuluan 

Pada bagian pendahuluan ini, terlebih dahulu guru mengorientasi siswa dengan 

melaksanakan apersepsi dengan memberikan pertanyaan tentang materi siklus I yang 

dilaksanakan sebelumnya. Pada tahap ini guru memberikan materi tentang pengertian 

menulis rangkuman dan manfaat rangkuman. Guru juga memberikan pancingan 

mengenai rangkuman buku pengetahuan populer, dari pancingan tersebut akan terjadi 

tanya jawab antara siswa dan guru. Siklus II ini guru akan memberikan ciri – ciri 

rangkuman yang baik. 

 

2. Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti disiklus II ini sistem penyampaian materi sedikit berbeda 

dengan siklus sebelumnya. Pada siklus II ini guru memberikan materi materi 

tambahan tentang tujuan merangkum dan ciri – ciri rangkuman yang baik menurut 

Rosidi. Ciri – ciri rangkuman yang baik menurut Rosidi yaitu mampu membaca 

dengan baik bacaan yang akan dirangkum, mampu memahami isi secara utuh bacaan 

yang akan dirangkum, mampu menemukan ide – ide pokok ataupun kalimat topik 

dalam bacaan ide – ide maupun kalimat topik yang telah ditemukan menjadi tulisan 

yang koheren. Langkah – langkah pembelajaran disiklus II yaitu:  Setelah siswa 

mendapatkan penjelasan tentang menulis rangkuman buku pengetahuan populer 

menggunakan strategi mind mapping, kemudian siwa diberikan tugas oleh guru untuk 
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membuat rangkuman buku pengetahuan populer menggunakan strategi mind mapping. 

Sebelum siswa mengerjakan tugas tersebut, siswa membaca buku pengetahuan 

populer dengan judul “Diet Sehat Khusus Remaja” terlebih dahulu. Kegiatan 

membaca ini untuk menemukan ide – ide pokok setiap paragraph. Setelah siswa 

menuliskan judul buku pengetahuan populer ditengah – tengah selembar kertas 

kosong, kemudian siswa membuat cabang – cabang dari judul tersebut dengan 

menggunakan garis yang tak beraturan (garis lengkung, putus – putus, dan lainnya), 

siswa menulis ide pokok pada setiap cabang – cabang, siswa menuliskan cabang 

turunan dan menulis pokok – pokok dari subbuku tersebut sehingga terbentuk mind 

mapping. Tugas selanjutnya guru menugaskan siswa membuat rangkuman 

berdasarkan dengan panduan dari mind mapping yang sudah dibuat oleh siswa. Guru 

mengevaluasi hasil pekerjaan siswa. Evaluasi dilakukan dengan memberikan posttest 

berupa penilaianterhadap hasil kerja siswa menulis rangkuman buku pengetahuan 

populer. 

 

3. Kegiatan Akhir 

Diakhir pembelajaran, setelah pelaksanaan inti diatas selesai, siswa dengan 

bimbingan guru membuat kesimpulan yang perlu dipahami dan dimengerti oleh siswa. 

Sisa waktu yang ada digunakan oleh guru untuk tanya jawab tentang materi – materi 

yang kurang dimengerti oleh siswa. Siswa yang mendapatkan nilai bagus 

mendapatkan ucapan selamat dan hadiah dari guru lagi. Kegiatan tersebut dilakukan 

agar siswa belajar lebih giat lagi dalam pembelajaran bahkan bukan saja pembelajaran 

yang disampaikan oleh guru Bahasa Indonesia saja tetapi pembelajaran yang lainnya. 

Guru mengajak siswa untuk berfikir sejenak tentang materi pembelajaran menulis 

rangkuman buku pengetahuan populer agar siswa dapat merefleksikan diri. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Test 

Teknik test adalah rangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok  (Arikunto. 2006:26). Teknik test ini biasanya 

berada dalam pretest dan posttest. Kegiatan test dilakukan untuk mempermudah guru 

untuk menentukan langkah – langkah pembelajaran berikutnya. Pretest dilakukan 

untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Sebelum diadakan posttest dilakukan 

pretest terlebih dahulu. 

Tes ada dua macam yaitu pretest dan posttest. Pengambilan data dengan teknik 

tes meliputi pretest dan posttest.Pretest merupakan awal yang dilakukan sebelum 

siswa diberikan tindakan oleh guru. Pretest digunakan untuk mengetahui kemampuan 

awal siswa dalam menulis rangkuman buku pengetahuan populer. Kegiatan tes 

dilakukan untuk mempermudah guru dalam menentukan langkah – langkah tindakan 

siklus I. Sedangkan posttest merupakan tes yang dilakukan setelah tindakan. Posttest 

gunanya untuk mengetahui keberhasilan siswa selama kegiatan pembelajaran. 

 

2. Teknik Non Test 

Teknik non test yang digunakan adalah observasi atau pengamatan. Observasi 

yang dimaksud adalah pengamatan terhadap proses belajar mengajar. Observasi 

digunakan untuk mengungkapkan keaktifan siswa selama proses pembelajaran, 

prilaku mereka yang bersifat positif dan negatif, serta tindakan guru sehingga 

diperlukan dua macam lembar observasi yang terdiri dari lembar observasi aktivitas 

guru dan lembar observasi aktivitas siswa. Lembar aktivitas guru digunakan untuk 
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mengumpulkan informasi tentang proses pembelajaran bahasa Indonesia dengan 

materi menulis rangkuman buku pengetahuan populer dengan strategi mind mapping. 

Sedangkan lembar observasi siswa digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. Tahap dalam melakukan observasi yaitu: 

a. Menyiapkan lembar observasi yang berisi butir – butir sasaran pengamatan 

tentang keaktifan siswa dan tindakan guru dalam proses pembelajaran. 

b. Melaksanakan observasi selama proses pembelajaran sampai proses menulis 

rangkuman buku pengetahuan populer. 

c. Mencatat hasil observasi dengan mengisi lembar observasi yang telah disiapkan.  

 

D. Instrumen Penelitian 

1. Instrumen Tes 

Untuk mengukur ada atau tidaknya serta kemampuan objek yang diteliti 

digunakan sebuah tes. Untuk manusia instrument yang berupa tes dapat digunakan 

untuk mengukur kemampuan dasar dan pencapaian dan prestasi. Instrumen yang 

digunakan dalam teknik tes ini berupa soal berbentuk essai yang berisi perintah untuk 

membuat rangkuman dari sebuah buku pengetahuan populer yang berjudul Kasiat dan 

Ramuan Kulit Manggis serta Diet Sehat Khusus Remaja. Hasil dari pekerjaan siswa 

tersebutlh yg mnjdi instrument tes. Setelah siswa mengerjakan soal guru lanjut 

kelangkah berikutnya yaitu instrument penilaian. 

 

2. Instrumen Penilaian 

Dalam penelitian ini produk yang dinilai adalah tulisan siswa yang berisi 

rangkuman buku pengetahuan populer yang berjudul Ramuan dan Khasiat Kulit 
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Manggis pada saat siklus I. Rangkuman buku pengetahuan populer yang berjudul Diet 

Sehat Khusus Remaja pada saat siklus II. Buku pengetahuan tersebut sebelumnya 

telah dipilih oleh guru dan observer. Karena itu, penilaian dilakukan berdasarkan 

pedoman penilaian tertentu. Pedoman penilaian dibuat berdasarkan pada pedoman 

penilaian karangan dalam buku Nurgiantoro (2001:305) dengan sedikit modifikasi. 

Adapun pedoman penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1 

Pedoman penilaian merangkum buku pengetahuan populer sebagai berikut: 

No Aspek Deskripsi Acuan Skor Skor Bobot 

1 Kualitas dan 

ruang lingkup isi 
 Rangkuman sesuai dengan isi buku 

 Sebagian rangkuman sesuai isi buku 

 Rangkuman tidak sesuai isi buku 

3 

2 

1 

3 

2 Organisasi dan 

penyajian isi 

 Pokok – pokok pikiran ditulis dengan 

jelas padat dan sistematis 

 Pokok – pokok pikiran ditulis dengan 

jelas, tetapi tidak padat dan sebagian 

kurang sistamatis 

 Pokok – pokok pikiran ditulis dengan 

tidak jelas, tidak padat dan tidak 

sistematis 

3 

 

2 

 

 

1 

3 

3 Ejaan  Rangkuman ditulis dengan 

menggunakan ejaan yang tepat (seluruh 

ejaan tepat) 

 Rangkuman ditulis dengan sebagai 

ejaan kurang tepat (sebagian ejaan 

tepat) 

 Rangkuman ditulis dengan seluruh 

ejaan tidak tepat (seluruh ejaan salah) 

3 

 

 

2 

 

 

1 

1 

4 Koherensi  Adanya keterpaduan pada seluruh 

kalimat dalam paragraph (seluruh 

dalam paragraph terpadu) 

 Sebagian kalimat dalam paragraph padu 

(sebagian kalimat tidak padu) 

 Tidak ada keterpaduan kalimat dalam 

paragraph (seluruh paragraph tidak ada 

keterpaduan) 

3 

 

 

2 

 

1 

 

2 
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No Aspek Deskripsi Acuan Skor Skor Bobot 

5 Bahasa   Merangkum menggunakan bahasa 

laporan dengan benar (seluruh 

penggunaan bahasa laporan sesuai 

kaidah bahasa Indonesia) 

 Merangkum menggunakan bahasa 

laporan dengan sebagian benar 

(sebagian penggunaan bahasa laporan 

tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia) 

 Merangkum menggunakan bahasa 

laporan dengan tidak benar (seluruh 

penggunaan bahasa laporan tidak sesuai 

kaidah bahasa Indonesia) 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

1 

Untuk menghitung nilai akhir dalam skala 0 – 100 , digunakan rumusberikut: 

 

 

3. Instrumen Nontes 

Instrumen non tes yang digunakn adalah lembar observasi. Lembar observasi 

dalam penelitian ini adalah lembar pengamatan aktivitas siswa dan aktivitas guru. 

Lembar ini berisi perilaku-perilaku siswa dan guru selama pembelajaran.perilaku 

siswa yang diamati berupa siswa berkonsenterasi dalam pembelajaran, siswa aktif 

dalam kelas, siswa dapat menuliskan peta konsep, siswa mengumpulkan tugas berupa 

rangkuman buku pengetahuan populer, dan siswa menjawab pertanyaan dari guru. 

Pengamatan aktivitas guru seperti guru memberikan orientasi pada saat pembelajaran 

dan seterusnya. Pengamatan ini dilakukan dengan memberi tanda check list(√)pada 

lembar observasi yang telah dipersiapkan yaitu dengan mengamati aktivitas guru 

dalam mengajar dan aktivitas siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Adapun 

lembar observasi pengamatan aktivitas guru dan siswa dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 
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Tabel 2 

Lembar Observasi Pengamatan Aktivitas Guru 

No Aktivitas Guru Ya Tidak 
1 Apakah guru memberikan orientasi dalam kegiatan 

pembelajaran. 
  

2 Apakah guru memberikan apersepsi dalam kegiatan 
pembelajaran. 

  

3 Apakah guru memberikan motivasi belajar.   
4 Apakah guru menggunakan strategi mind mapping.   
5 Apakah guru memberikan kesimpulan pada akhir 

pembelajaran. 
  

 

 

Tabel 3 

Lembar Observasi Pengamatan Aktivitas Siswa 

No Aktivitas iswa Ya Tidak 

1 Apakah siswa tidak bercanda dan mengobrol dengan 

temannya pada saat pembelajaran menulis rangkuman buku 

pengetahuan populer dengan menggunakan strategi mind 

mapping. 

  

2 Apakah siswa aktif dalam kelas untuk bertanya terkait 

dengan materi pembelajaran. 

  

3 Apakah siswa dapat menggambar peta konsep rangkuman 

buku pengetahuan populer. 

  

4 Apakah siswa mengumpulkan rangkuman buku buku 

pengetahuan populer. 

  

5 Apakah siswa menjawab pertanyaan dari guru.   

 

E. Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2010: 13) dalam pelaksanaan tindakan kelas, ada dua jenis 

data yang dapat dikumpulkan peneliti yaitu data kuantitaif dan data kualitatif. Data 

kuantitatif biasanya berisi tentang angka – angka. Data kualitatif berisi tentang 

perkembangan diri. Perkembangan diri ini terdiri dari pengamatan aktifitas guru dan 

aktifitas siswa. Teknik kuantitatif dilakukan oleh peneliti sendiri, tekdik kualitatif 

dilakukan oleh obserfer yang telah ditunjuk oleh peneliti untuk melakukan 

pengamatan terhadap aktifitas guru dan siswa. 
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1. Teknik Kuantitatif 

Teknik ini digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan siswa dalam 

merangkum buku pengetahuan populer setelah mengikuti pembelajaran menulis 

rangkuman buku pengetahuan populer melalui mind mapping. Data kuantitatif yang 

dianalisis dalam penelitian berupa angka – angka dan analisis menggunakan statistik 

deskriptif dengan mencari nilai rata – rata dan presentase keberhasilan siswa. Data 

kuantitatif yang dianalisis dalam penelitian ini adalah hasil test. Hasil analisis pretest, 

posttest siklus I, dan posttest siklus II. Dari data pretest, posttest siklus I, dan posttest 

siklus II dapat diketahui bahwa kemampuan menulis rangkuman buku pengetahuan 

populer dengan strategi mind mapping dapat meningkat atau tidak. 

Adapun langkah – langkah dalam teknik kualitatif diantaranya yaitu: 

1. Memberi sekor terhadap hasil belajar siswa berdasarkan pedoman penilaian yang 

terdapat pada tabel I 

2. Menentukan nilai dengan rumus  

  Nilai = x 100% =…… 

3. Menentukan nilai rata – rata kelas dengan rumus 

   

Keterangan: 

Mx: Mean yang dicari 

∑x: Jumlah dari skor (nilai – nilai yang ada) 

N  : Number of cases (banyak skor – skor itu sendiri) 
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4. Menentukan persentase ketuntasan dengan rumus 

 

Keterangan: 

F: Frekuensi yang sedang dicari presentasenya 

N: Number Of Cases (Jumlah responden seluruhnya) 

P: Angka presentase 

  

2. Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data tentang perkembangan 

perilaku siswa dan tindakan guru dalam pembelajaran. Dengan teknik ini 

akandiketahui apakah strategi mind mapping dapat membuat siswa tertarik dan penuh 

minat terhadap pembelajaran menulis rangkuman buku pengetahuan populer. Dapat 

diketahui pula apakah guru menerapkan secara benar strategi mind mapping dalam 

pembelajaran. Penerapan mind mapping pada saat pembelajaran yaitu (1) guru 

menempelkan gambar mind mapping yang telah digambar terlebih dahulu oleh guru 

dikertas asturo dan yang ditempelkan di sterefom, (2) guru menerangkan materi 

tentang mind mapping, (3) guru memberikan tugas kepada siswa untuk membaca buku 

pengetahuan populer, (4) setelah selesai membaca guru memberikan tugas kepada 

siswa untuk membuat mind mapping. Pada saat pembelajaran, setelah memberikan 

pengarahan tentang merangkum buku pengetahuan populer, guru memperlihatkan 

contoh mind mapping yang digambar di sebuah kertas kuarto dan ditempelkan 

disterefom. Hal itu dilakukan agar siswa aktif mengikuti pembelajaran menulis 

rangkuman buku pengetahuan populer dengan strategi mind mapping. Adapun 

langkah – langkah dalam teknik kualitatif diantaranya yaitu: 
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1. Menghitung frekuensi pilihan Ya atau Tidak pada lembar observasi kemudian 

menghitung persentasenya. 

2. Mengelompokan aspek pengamatan yang telah mengalami kemajuan dan yang 

belum. 

3. Membandingkan aspek – aspek yang mengalami kemajuan dengan yang belum, 

hasilnya akan dijadikan bahan pertimbangan dalam merencanakan tindakan untuk 

siklus berikutnya. 

 

F. Indikator Keberhasilan 

Indikator penelitian ini bersumber pada kurikulum dan silabus KTSP bahasa 

Indonesia kelas VIII serta kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 75. Jadi indikator 

keberhasilan penelitian ini adalah apabila 75% dari seluruh siswa mencapai KKM, 

maka strategi mind mapping dan media gambar dapat dikatakan berhasil 

meningkatkan kemampuan menulis rangkuman buku – buku pengetahuan populer 

pada siswa kelas VIII E SMP N 2 Sokaraja. 
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