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RINGKASAN 

Proses pembelajaran yang bersifat teacher centered serta masih banyaknya siswa yang tidak 

mencatat materi berakibat pada kurangnya aktifitas siswa dalam bertanya dan menjawab 

pertanyaan, sehingga siswa kurang memahami konsep dalam pelajaran matematika yang 

berdampak pada rendahnya hasil belajar matematika siswa. Salah satu cara yang dapat dilakukan 

untuk mengatasinya yaitu dengan menggunakanan mind map pada metode tanya jawab. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa yang menggunakan mind map pada 

metode tanya jawab lebih baik dari pada hasil belajar matematika yang tidak menggunakan mind 

map pada metode tanya jawab kelas XI IIS SMA Negeri 1 Kota Solok. Populasi dalam penelitian 

ini adalah siswa kelas XI IIS SMA Negeri 1 Kota Solok pada tahun pelajaran 2015/2016 yang 

terdiri dari 6 kelas. Jenis penelitian ini adalah eksperimen kuasi. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan cara cluster random sampling setelah dilakukan uji homogenitas variansi dengan uji 

bartlett. uji hipotesis dengan menggunakan uji-t  

 

Mind Map, Tanya Jawab, Hasil Belajar Matematika 

 

LATAR BELAKANG 

A. Latar Belakang   

Peningkatan mutu pendidikan sangat penting untuk mengantisipasi perkembangan 

teknologi yang tidak lepas dari perkembangan matematika. Matematika merupakan ilmu 

universal yang mendasari perkembangan teknologi modern dan penting dalam berbagai 

disiplin ilmu. Mata pelajaran matematika diberikan kepada semua siswa mulai dari sekolah 

dasar sampai keperguaruan tinggi untuk membimbing siswa agar mampu berpikir logis, 

analitis, sistematis, kritis, dan kreatif. Kompetensi tersebut diperlukan agar siswa memiliki 

kemampuan, mengelolah, dan memanfaatkan informasi untuk menghadapi keadaan yang 

selalu berubah dan tidak pasti. 

Guru adalah salah satu komponen penting yang menentukan keberhasilan siswa dalam 

proses belajar mengajar. Guru harus memiliki strategi atau metode dalam pembelajaran, agar 

siswa dapat belajar secara efektif dan efisien sehingga mengenai pada tujuan yang 

diharapkan. Salah satu cara atau langkah untuk memiliki strategi tersebut, guru harus 

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan 

tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan.  

Kata kunci maksimal 5 kata 

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan 

yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian 

tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema. 



menguasai teknik-teknik penyajian atau biasa disebut dengan metode pembelajaran, setiap 

materi yang akan disampaikan harus menggunakan metode yang tepat, karena dalam 

penggunaan metode yang berbeda akan mempengaruhi siswa dalam menerima pelajaran. 

Berdasarkan observasi dan pengalaman penulis selama mengikuti Praktek Lapangan 

Kependidikan pada bulan Agustus sampai Desember 2014 di SMAN 1 Kota Solok, masih 

banyak siswa mendapat nilai yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Mininum (KKM). 

Hal ini disebabkan, siswa cendrung pasif dan kurang aktif terutama dalam bertanya dan 

menjawab pertanyaan, siswa kurang memahami konsep yang diberikan oleh guru, siswa 

tidak mencatat dan pembelajaran yang masih bersifat teacher centered. 

Guru sebagai pemegang peranan penting dalam pembelajaran sebaiknya dapat 

merancang metode yang lebih banyak melibatkan siswa untuk berperan aktif dalam proses 

pembelajaran. Salah satu yang dapat dilakukan oleh guru adalah pemberian tugas. 

Pemberian tugas menjadikan siswa tekun dan rajin dalam belajar, yaitu dengan siswa 

membuat mind map yang nantinya akan digunakan dalam pembelajaran. 

Tugas membuat mind map ini diberikan sebelum materi pelajaran diajarkan oleh guru. 

Tujuannya adalah siswa mempunyai persiapan dan pengetahuan awal tentang materi yang 

akan dipelajari. Mind map yang telah dikerjakan siswa kemudian akan ditindak lanjuti oleh 

guru. Dalam menindak lanjuti mind map siswa, guru menggunakan metode tanya jawab. 

Metode tanya jawab merupakan proses pembelajaran dimana ada kesempatan guru dan 

siswa untuk saling melontarkan pertanyaan dan memberi jawaban, dengan pemberian mind 

map dan proses tanya jawab diharapkan siswa termotivasi untuk menyiapkan diri sebelum 

belajar di sekolah, sehingga sebelum proses pembelajaran berlangsung siswa memiliki 

pengetahuan awal. 

Mind map merupakan suatu alternatif konsep-konsep matematika, dapat lebih mudah 

diingat siswa. Hal ini diperkuat oleh [1] mind map membantu siswa dalam mengingat 

bacaan atau perkataan, meningkatkan pemahaman materi, membantu mengorganisai materi, 

dan memberi wawasan baru. Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan tersebut, 

maka penulis melakukan suatu penelitian yang berjudul Penerapan Mind Map pada 



Metode Tanya Jawab terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas XI IIS SMA 

Negeri 1 Kota Solok 

B. Tujuan Khusus 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Apakah hasil belajar matematika siswa yang menggunakan mind map pada metode tanya 

jawab lebih baik daripada hasil belajar matematika siswa yang tidak menggunakan mind 

map pada metode tanya jawab pada kelas XI IIS SMA Negeri 1 Kota Solok. 

C. Urgensi Penelitian 

Penelitian ini sangat penting sebagai menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya 

yang berkaitan dengan pendidikan, metode dan strategi dalam pembelajaran matematika. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pembelajaran Matematika 

[2] Belajar merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh 

perubahan suatu tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Siswa yang telah belajar memiliki ciri-ciri 

perubahan tingkah laku yaitu : a) Perubahan terjadi secara sadar, b) Perubahan dalam belajar 

bersifat kontinu dan fungsional, c) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif, d) 

Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara, e) Perubahan dalam bertujuan atau 

terarah, f) Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku.  

[3] Pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang meliputi unsur-unsur manusia, 

material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mepengaruhi untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Manusia yang terlibat terdiri dari siswa, guru dan tenaga kerja. 

Misalnya tenaga kerja laboratorium. Material meliputi buku-buku, papan tulis, slide, film, 

audio, dan video. Fasilitas dan perlengkapan terdiri dari ruang kelas, perlengkapan audio 

visual dan komputer. Prossedur meliputi jadwal, metode pembelajaran, prakte belajar, ujian 

dan sebagainya.   

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art dalam 

bidang yang diteliti. Bagan dapat dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan 

dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil 

penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber 

pustaka 10 tahun terakhir. 



 Johnson dan Rising dalam [4] mengemukakan matematika adalah pola berpikir, 

pola mengorganisasikan, pembuktian yang logika, matematika itu adalah bahasa yang 

menggunakan istilah yang didefenisikan dengan cermat, jelas, dan akurat, representasinya 

dengan simbol yang padat, lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai 

bunyi. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika 

adalah usaha guru untuk menfasilitasi siswa untuk mengkonstruksi konsep-konsep 

dengan kemampuan sendiri, bukan menerima secara pasif dari guru. 

B. Mind Map 

Mind Map diciptakan pertama kali oleh Tony Buzan dari Inggris, seorang pakar 

pengembangan otak, kretivitas dan revolusi pendidikan sejak awal tahun 1970. Mind Map 

merupakan hak merek dan hak cipta dari The Tony Buzan organisation, Ltd. [5] 

mendefinisikan Mind Map sebagai : 

1. Sistem belajar dan berpikir yang menggunakan kedua belah otak. 

2. Sistem belajar dan berpikir yang menggunakan otak sesuai dengan cara 

kerja alaminya.  

3. Sistem belajar dan berpikir yang mengeluarkan seluruh potensial dan 

kapasitas otak penggunanya yang masih tersembunyi. 

4. Sistem belajar dan berpikir yang mencerminkan apa yang terjadi secara 

internal di dalam otak kita saat belajar dan berpikir. 

5. Sistem belajar dan berpikir yang mencerminkkan secara visual apa yang 

terjadi pada otak saat belajar dan berpikir. 

Keunggulan Mind Map Menurut Susanto [6] sebagai berikut : a) Bagi siswa : 

Mencatat, meringkas, mengarang, berfikir analsis, berfikir kreatif, merencanakan, mengurai 

soal matematika, dan lain-lain. b) Bagi pengajar : Meringkas materi pengajaran, 

mengembangkan materi ide mengajar, mempersiapkan presentasi mengajar, presentasi 

mengajar, menejemen waktu dalam mengajar, membuat catatan mengajar dipapan tulis, 

merancang soal-soal ujian, penugasan siswa. 

Modifikasi mind map dalam penilitian ini adalah  

1) Memulai dari kiri papan tulis. 

2) Gunakan warna. 



3) menghubungkan cabang-cabang utama 

4) menggunakan garis-garis yang melengkung, bukan garis-garis lurus. 

5) Gunakan Satu Kata Kunci Untuk Setiap Garis. 

C. Metode Tanya Jawab 

[7] metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya 

komunikasi langsung yang bersifat two way traffic sebab pada saat yang sama muncul 

dialog antar guru dan siswa. Guru bertanya siswa menjawab, atau siswa bertanya guru 

menjawab. 

[8]  menjelaskan tujuan metode tanya jawab adalah sebagai berikut : 

a. Menciptakan suasan yang hidup dalam pembelajaran. 

b. Menggali ide-ide siswa 

c. Memberikan rangsangan pada siswa untuk merumuskan ide-ide yang tergali 

dengan menggunakan bahasa sendiri. 

d. Mengetahui pemahaman siswa terhadap tema yang dibahas. 

e. Menciptakan kesempatan bagi siswa untuk lebih mengkosolidasikan 

pemahamannya. 

f. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk berani berkomentar. 

Menurut [9] Metode tanya jawab memiliki Kelebihan sebagai berikut : 

1) Pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa, sekalipun 

ketika itu siswa sedang ribut, yang mengantuk kembali tegar dan 

hilang kantuknya. 

2) Merangsang siswa untuk melatih dan mengebangkan daya pikir, 

termasuk daya ingatan. 

3) Mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab 

dan mengemukakan pendapat. 

 

Kekurangan Metode Tanya Jawab metode tanya jawab adalah sebagai 

berikut : 

1) Siswa merasa takut, apabila guru kurang dapat mendorong siswa 

untuk berani, dengan menciptakan suasana yang tidak tegang 

melainkan akrab. 

2) Tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat 

berpikir dan mudah dipahami siswa. 

3) Waktu sering banyak terbuang, terutama apabila siswa tidak dapat 

menajawab pertanyaan sampai dua atau tiga orang. 

Dalam jumlah siswa yang banyak, tidak mungkin cukupwaktu untuk memberikan 

pertanyaan kepada setiap siswa 



D. Penggunaan Mind Map pada Metode Tanya Jawab 

Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan guru dalam menjalankan 

fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode yang tepat akan 

meningkatkan kegiatan pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu maka 

diperlukan metode pembelajaran yang tertentu pula. 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode tanya jawab. Metode ini cocok jika 

dikombinasikan dengan Mind Map, karena metode tanya jawab adalah proses pembelajaran 

dimana ada kesempatan bagi guru atau siswa untuk memberikan pertanyaan atau 

memberikan jawaban. Mind Map yang dibuat oleh siswa akan  ditindak lanjuti dengan tanya 

jawab antara guru dengan siswa yang nantinya akan sangat membantu siswa dalam 

memahami materi yang akan dipelajari. Metode ini diterapkan dalam pembahasan mengenai 

materi atau permasalahan. Metode tanya jawab merupakan metode yang sederhana dan 

dapat dilaksanakan pada setiap kegiatan belajar mengajar. 

E. Hasil Belajar  

Hasil belajar merupakan suatu prestasi yang dapat dicapai setelah mengikuti proses 

pembelajaran. Seseorang dikatakan berhasil dalam belajar apabila terjadi perubahan tingkah 

laku pada dirinya seperti perubahan dalam segi keterampilan, sikap, dan kebiasaan baru 

lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat [10] yang menyatakan bahwa “Hasil belajar adalah 

terjadi perubahan tingkah laku pada seseorang tersebut dari tidak tahu menjadi tahu dan dari 

tidak mengerti menjadi mengerti, tingkah laku memiliki unsur subjektif (rohaniah) dan unsur 

motorik (jasmaniah)”. 

Pada penelitian ini penilaian yang akan digunakan adalah aspek kognitif, yang diukur 

dengan tes. Tes yang dibuat oleh guru berpedoman kepada kemampuan dasar yang dimiliki 

siswa. Kemampuan dasar ini diuraikan kedalam indikator-indikator yang harus dicapai. 

Indikator-indikator tersebut akan menghasilkan tes hasil belajar secara kognitif. 

 

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. 

Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah 

dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan.  Format diagram alir 

dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang 

jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. 

Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan 

penelitian yang diusulkan. 



METODE 

A.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu (quasi experiment). Penelitian 

ini dilakukan pada dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Perlakuan yang 

diberikan terhadap dua kelas ini tidak sama. Kelas eksperimen merupakan kelas yang 

pembelajarannya menggunakan metode Mind Map dan kelas kontrol merupakan kelas yang 

pembelajarannya mengggunakan pembelajaran konvensional.  

Model rancangan penelitian yang digunakan adalah Randomized Control Group 

Posttest Only Design dalam hal ini kelompok siswa diambil dari suatu populasi dan kelompok 

secara acak menjadi dua kelompok yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Tabel 1. Rancangan Penelitian 

Kelas Perlakuan Tes akhir 

Eksperimen       

Kontrol -    

       Sumber: [11] 

   = Pembelajaran dengan menggunakan Mind Map 

   = Hasil tes akhir berupa hasil belajar pada kelas eksperimen 

   = Hasil tes akhir berupa hasil belajar pada kelas kontrol 

 

B. Populasi dan Sampel 

Menurut [12] Populasi adalah wilayah generalisasi  yang terdiri atas: objek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya ”,  Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI 

IIS SMA Negeri 1 Kota Solok yang terdiri dari 6 kelas. Pengambilan sampel dengan teknik 

random sampling. 

 

C. Variabel dan Data Penelitian 

a. Variabel 

1) Variabel Bebas  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran matematika 

menggunakan Mind Map pada metode tanya jawab dan  pembelajaran matematika 

tidak menggunakan mind map  metode tanya jawab.   



2) Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika setelah 

proses pembelajaran berakhir. Nilai-nilai variabel terikat berupa skor hasil tes yang 

diberikan di akhir materi pokok. 

3) Variabel Kontrol pada penelitian ini adalah materi fungsi komposisi dan fungsi invers. 

B. Jenis Dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

1) Data primer  

Data primer dalam penelitian ini berupa nilai tes akhir yang dilakukan pada akhir 

meteri pembelajaran. 

2) Data sekunder  

Data sekunder dalam penelitian ini berupa data yang berisi tentang jumlah siswa 

dan nilai ulangan harian 1 siswa kelas XI IIS SMA Negeri 1 Kota Solok. 

b. Sumber Data 

1) Data primer berupa hasil tes bersumber dari sampel setelah proses pembelajaran. 

2) Data sekunder bersumber dari Tata usaha SMAN 1 Kota Solok. 

 

D. Prosedur Penelitian 

Secara umum prosedur penelitian dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu tahap persiapan, 

pelaksanaan, dan pelaporan penelitian. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Alat pengumpulan data dari penelitian ini adalah tes hasil belajar. Tes tertulis 

terbentuk dari soal uraian.  

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan apakah diterima atau 

ditolak. Untuk menganalisis data hasil penelitian digunakan uji-z. Sebelum dilakukan uji-t 

terlebih dahulu dilakukan uji homogenitas terhadap kelas sampel. Karena uji normalitas dan 

uji homogenitas merupakan syarat perlu dari uji-z. 



1. Uji Persyaratan Analisis 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah kelompok sampel berasal dari 

populasi berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis yang digunakan adalah. 

H0 : Nilai hasil belajar siswa berdistribusi normal 

H1 : Nilai hasil belajar siswa tidak berdistribusi normal 

Dengan menggunakan uji lilliefors, yang dikemukakan [13]  

1) Data X1,  X2,  X3, … Xn dijadikan angka baku Z1, Z2, … Zn dengan rumus: 

    

Dimana:  

X  = Rata-rata 

S  = Simpangan baku 

Xi = Hasil belajar siswa 

2) Dengan menggunakan daftar distribusi normal baku, dihitung peluang F(Zi) = P(Z 

≤ Zi) 

3) Hitung harga proporsi  

S(Zi) = 
                                    

 
 

4) Hitung selisih harga F(Zi) dengan S(Zi), kemudian tentukan harga mutlaknya.  

5) Ambil harga yang paling besar diantara harga mutlak selisih tersebut, disebut L0.  

Jadi L0 = Maks              

6) Bandingkan L0 dengan nilai kritis L yang terdapat dalam tabel pada taraf nyata α 

= 0,05, kriteria hipotesis H0 diterima yaitu data hasil belajar berdistribusi normal 

jika L0 < Ltabel.  

b. Uji Homogenitas 



Uji homogenitas bertujuan untuk melihat apakah data hasil belajar kedua kelas 

sampel mempunyai variansi homogen atau tidak. Untuk mengujinya digunakan uji F, 

[14]. 
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 Keterangan: 

S1
2
  = Variansi terbesar 

S2
2
  = Variansi terkecil 

F  = Perbandingan antara variansi terbesar dan terkecil 

Kriteria Hipotesis Ho diterima jika Fhitung ≤        –      –   , dengan α = 0,05. 

Dengan kata lain variansi homogeny. 

2. Uji hipotesis 

Uji hipotesis adalah prosedur untuk menghasilkan suatu keputusan untuk menerima 

atau menolak hipotesis yang telah ditentukan. Prosedur pengujian hipotesis adalah. 

a. Menentukan formulasi hipotesis 

1) Hipotesis statistik 

210 μμ:H   

211 μμ:H   

Keterangan:  

µ1 : Rata-rata hasil belajar kelas eksperimen 

µ2 : Rata-rata hasil belajar kelas kontrol 

2) Hipotesis penelitian 

Ho : Hasil belajar matematika siswa yang menggunakan Mind Map pada metode 

tanya jawab sama dengan hasil belajar matematika siswa yang tidak 

menggunakan Mind Map pada metode tanya jawab.  



H₁  : Hasil belajar matematika siswa yang menggunakan Mind Map pada metode 

tanya jawab lebih baik daripada hasil belajar matematika siswa yang tidak 

menggunakan Mind Map pada metode tanya jawab.  

b. Menentukan taraf signifikan 

Taraf signifikan yang digunakan pada penelitian ini adalah α = 0,05 dan dk = n1 + 

n2 – 2. 

3. Menentukan kriteria pengujian hipotesis 

Rumus untuk menguji kebenaran hipotesis digunakan uji perbedaan dua rata-rata 

(uji z). 
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Keterangan: 

 = Nilai rata-rata kelompok eksperimen  

 = Nilai rata-rata kelompok kontrol 

 n1   = Jumlah siswa kelompok eksperimen  

 n2   = Jumlah siswa kelompok kontrol 
2

1s  = Variansi hasil belajar kelas eksperimen  
2

2s  = Variansi hasil belajar kelas kontrol 

 S = Simpangan baku kedua kelompok data  

Kriteria pengujian adalah: terima H0                  dimana   

 
     

  didapat dari 

daftar distribusi z dengan          dan peluang (0,5-α).  

 

G. Target Capaian Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai: 

1. sebagai alternatif dalam pembelajaran matematika. 

2. pedoman menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan 

pendidikan, metode dan strategi dalam pembelajaran matematika.. 

1X

2X



3. bekal dalam mempersiapkan diri sebagai calon guru matematika 

4. Bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya. 

Berikut adalah rencana capaian tahunan seperti pada Tabel 3 berikut ini. 

 Tabel 3. Rencana Target Capaian Tahunan 

No Jenis Luaran 
Indikator Capaian 

TS
1)

 TS+1 

1 Publikasi Ilmiah 

International tidak ada tidak ada 

Nasional  Submitted published 

2 

Pemakalah 

dalam temu 

Ilmiah 

International Terdaftar terdaftar 

Nasional Ada ada 

3 

Invite Speaker 

dalam temu 

ilmiah International tidak ada tidak ada 

4 Visiting Lecturer International tidak ada tidak ada 

5 

Hak Kekayaan 

Intelektual 
Paten tidak ada tidak ada 

Paten Sederhana tidak ada tidak ada 

Hak Cipta tidak ada tidak ada 

Merek Dagang tidak ada tidak ada 

Desain Produk Industri tidak ada tidak ada 

Indikasi Geografis tidak ada tidak ada 

Perlindungan Varietas 

Makanan tidak ada tidak ada 

PerLindungan Topografi 

Sirkuit terpadu tidak ada tidak ada 

6 Teknologi tepat guna tidak ada tidak ada 

7 

Model/Purwarupa/Desain/karya seni/Rekayasa 

Sosial 

tidak ada tidak ada 

tidak ada tidak ada 

8 Buku Ajar (ISBN)  Ada  ada 

 

H. Tugas peneliti 

Dalam Pelaksanaan penelitian peneliti mempunyai tugas seperti pada Tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Tugas Peneliti 

No Nama 

/NIDN 

Instansi 

Asal 

Bidang 

Ilmu 

Alokasi 

Waktu 

(Jam/ 

Minggu) 

Uraian Tugas 



1 Adevi  

Murni Adel 

UMMY 

Solok 

Pendidi

kan 

Matem

atika 

40 1. Mengurus perizinan dan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan 

operasional penelitian. 

2. Menyiapkan intrumen penelitian 

dan menganggarkan biaya, dan 

melakukan kontrol terhadap 

pelaksanaan penelitian 

3. Menvalidai instrumen penelitian 

4. Melaksanakan pembelajaran 

dengan menggunakan mind map 

pada metode tanya jawab dan 

tidak menggunakan mind map 

pada metode tanya jawab. 

5. Memberikan tes kepada siswa 

6. Menganalisis data hasil belajar 

siswa 

7. Membuat laporan kemajuan 

penelitian 

8. Membuat laporan akhir 

penelitian 

 

2 Dovi Bayu UMMY 

Solok 

Pendidi

kan 

Matem

atika 

40 1. Mengurus perizinan dan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan 

operasional penelitian. 

2. Menyiapkan intrumen penelitian 

dan menganggarkan biaya, dan 

melakukan kontrol terhadap 

pelaksanaan penelitian 

3. Menvalidai instrumen penelitian 

4. Melaksanakan pembelajaran 

dengan menggunakan mind map 

pada metode tanya jawab dan 

tidak menggunakan mind map 

pada metode tanya jawab 

5. Memberikan tes kepada siswa 

6. Menganalisis data hasil belajar 

siswa 

7. Membuat laporan kemajuan 

penelitian 

8. Membuat laporan akhir 

penelitian 

 

 

 

Jadwal penelitian disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan memperbolehkan 

penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan. 



JADWAL 

 

No. Nama Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 

1 Observasi       

2 Membuat Proposal      

3 Merancang Instrumen      

4 Menvalidasi Instrumen      

5 Uji Coba In strumen      

6 
penerapan mind map pada 

metode tanya jawab. 

     

7 Laporan Kemajuan      

8 Menganalisis Hasil Penelitian      

9 Laporan Akhir      
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