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ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi kurang tertariknya anak dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran menggunakan media gambar pada buku majalah yang 
disampaikan guru sehingga daya ingat anak kurang terangsang dan hasil yang 
dicapai kurang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk Peningkatan Daya Ingat 
Anak Usia Dini Melalui Media Mind Mapping Pada Kelompok B Di TK Islam 
Al-Muttaqin Kota Jambi. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian tindakan 
kelas yang dilaksanakan 2 siklus 4 pertemuan. Subjek dalam penelitian ini 
adalah anak Kelompok B di TK Islam Al-Muttaqin Kota Jambi Tahun Pelajaran 
2017/2018.

Data penelitian ini tentang Daya Ingat yang dikumpulkan dengan metode 
observasi. Data hasil penelitian ini dianalisis menggunakan analisis deskriptif 
kuantitatif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan daya 
ingat  anak kelompok B dengan menggunakan media mind mapping. 

Daya ingat anak sebelum diberi tindakan sebesar 25,89% termasuk 
dalam kriteria anak mulai berkembang, Daya Ingat anak setelah diberi tindakan 
pada siklus 1 pertemuan ke-1 meningkat menjadi (28,63%), siklus I pertemuan 
ke-2 menjadi (34,01%), siklus I pertemuan ke-3 meningkat menjadi (38,02%) dan 
siklus I pertemuan ke-4 meningkat menjadi (46,66). Adapun hasil rata-rata 
persentase pada siklus I selama  4 pertemuan adalah 36,83% pencapaian 
tersebut termasuk ke dalam kriteria mulai berkembang (25%-50%). Pada siklus 
II pertemuan ke-1 meningkat menjadi (64,12%) , siklus ke II pertemuan ke-2 
meningkat menjadi (73,09%), siklus II pertemuan ke-3 meningkat menjadi 
(82,20%) dan siklus ke II pertemuan ke-4 meningkat menjadi (91,36%). Adapun 
hasil rata-rata persentase pada siklus II selama 4 pertemuan adalah 77,69% 
pencapaian tersebut termasuk ke dalam kriteria berkembang sangat baik (75%-
100%). 

Jadi peningkatan melalui media mind mapping dapat meningkatkan daya 
ingat anak serta menarik minat anak untuk belajar. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa terjadi peningkatan pada daya ingat anak setelah menggunakan media 
mind mapping.



PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Menurut kementerian pendidikan dan kebudayaan (2010:3) 
pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang 
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang 
dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki 
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, baik pendidikan secara 
formal di sekolah maupun nonformal.

Pendidikan anak usia dini (PAUD) dilaksanakan dengan tujuan yakni 
memberi stimulasi dan rangsangan bagi perkembangan potensi anak agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, inovatif, mandiri, percaya diri 
dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pembelajaran untuk anak usia dini harus disesuaikan dengan tingkat 
perkembangan anak, baik usia maupun kebutuhan individual anak. 
Perkembangan anak mempunyai pola tertentu sesuai dengan garis waktu. 
Perkembangan setiap anak berbeda-beda antara anak yang satu dengan 
lainnya. Ada yang cepat menerima pembelajaran dan ada yang lambat 
menerima pembelajaran. Oleh karena itu pembelajaran anak usia dini harus 
disesuaikan baik lingkup maupun tingkat kesulitan dan dikelompokan 
dengan usia anak. Berbagai aspek perkembangan yang dapat di kembangkan 
dalam pendidikan anak usia dini yaitu perkembangan kognitif, sosial-
emosional, bahasa, fisik-motorik, seni dan NAM (Nilai Agama dan Moral). 

Semua seluruh aspek yang ada, aspek perkembangan kognitif 
merupakan aspek utama yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek 
lainnya. Menurut Fadillah (2012:62) perkembangan kognitif merupakan 
perkembangan yang terkait dengan kemampuan berfikir seseorang. Bisa juga 
diartikan sebagai perkembangan intelektual.

Kemampuan kognitif diperlukan oleh anak untuk mengembangkan 
pengetahuan tentang apa yang anak dengar, lihat, raba, rasa ataupun yang ia 
cium oleh panca indra yang anak miliki. Untuk itu perlu diciptakan media 
pembelajaran yang inovatif, kreatif, menarik, dan murah. Proses kognitif 
mencakup kegiatan mental adalah menemukan, memilah, mengelompokan, 
dan mengingat. 

Setiap mengingat anak membutuhkan daya ingat yang kuat. Hal itu 
bisa diperoleh melalui pengalaman serta informasi yang didapat anak dari 
masa yang lampau. Ingatan merupakan kata lain dari memori, di samping 
ada yang menggunakan istilah ingatan ada pula yang menggunakan istilah 
memori. Menurut Kartono 1990 dalam Khodijah (2016:119) memori atau 
ingatan adalah kemampuan mencamkan, menyimpan, dan mereproduksi 
kembali hal-hal yang pernah diketahui. Seperti memperoleh informasi dari 
guru bermacam-macam makanan dan minuman, kemudian anak mampu 
menyimpan informasi tersebut dalam benaknya dan ketika guru bertanya 



anak mampu menyebutkan kembali bermacam-macam makanan dan 
minuman.

Pada hakikatnya daya ingat sangat berhubungan langsung dengan 
anak melalui pengalaman, apa yang telah dihilat dan apa yang terjadi 
disekeliling anak. Melatih daya ingat anak hendaknya dilakukan sejak usia 
dini melalui kegiatan pembiasaan yang menyenangkan agar anak memiliki 
daya ingat yang kuat. Daya ingat anak usia dini yang di maksud dalam hal 
ini bukanlah suatu proses yang rumit yang harus dikuasai anak untuk 
memahami konsep tentang suatu hal melainkan pada bagaimana mereka 
dapat mengetahui dan menyebutkan kembali benda-benda yang pernah 
dilihat dan dipelajari anak.

Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan tanggal 04 
Februari 2017 pada Kelompok B di TK Islam Al-Muttaqin Kota Jambi. Ada 
15 orang anak daya ingatnya harus ditingkatkan dalam menyebutkan nama-
nama benda. Dan ada 3 orang anak daya ingatnya yang sudah mulai 
berkembang. Hal ini terlihat saat guru mengajak anak untuk menyebutkan 
macam-macam hewan berkaki empat, guru memperlihatkan media gambar 
yang ada pada buku majalah. Dan kemudian guru menunjuk beberapa anak  
beberapa anak maju ke depan kelas untuk menyebutkan macam-macam 
hewan berkaki empat yang telah dijelaskan sebelumnya oleh guru dan 
disampaikan guru menggunakan media gambar yang ada pada buku majalah. 
Namun pada kenyataannya anak mengalami tidak ingat atau lupa.  Anak baru 
dapat mengingat apabila guru memberi petunjuk jawaban dengan cara 
memperagakan hal yang berkaitan dengan suara hewan. Misalnya kambing, 
maka guru memperagakan suara kambing mengembek, baru anak dapat 
mengingat nama hewan tersebut. Selain itu ada anak yang bisa menyebutkan, 
tetapi menyebutkan semua binatang yang ia ketahui, bukan hanya binatang 
yang berkaki empat saja. Dari penjelasan dan penyampaian guru 
menggunakan media gambar yang ada pada buku majalah, menyebabkan 
kurang tertariknya anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga 
daya ingat anak kurang terangsang dan hasil yang dicapai kurang optimal. 
Peningkatan daya ingat ini dapat diterapkan melalui media yang menarik. 
Adapun cara untuk membantu mengingat perkataan dan bacaan yaitu dengan 
mind mapping. Mind mapping atau peta pikiran dapat dilakukan untuk 
mengatasi kurangnya ketertarikan anak dalam mengikuti pembelajaran. 

Mind mapping berbentuk memancar keluar dari gambar pusat dengan 
menggunakan garis, lambang, kata-kata, serta gambar yang sederhana, dan 
akrab untuk anak. Informasi yang panjang dan membosankan dapat diubah 
menjadi bentuk gambar berwarna-warni, beraturan dan mudah diingat. Mind 
mapping dapat menjadi solusi untuk menjawab kesulitan guru dalam mencari 
media yang tepat dan menarik. Media mind mapping juga merupakan salah 
satu media yang dapat digunakan dalam mengenalkan warna, gambar, dan 
melatih daya ingat anak usia dini.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengadakan 
penelitian dengan judul “Peningkatan Daya Ingat Anak Usia Dini Melalui 



Media Mind Mapping pada kelompok B di TK Islam Al-Muttaqin Kota 
Jambi.”

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peningkatan daya ingat anak usia dini sebelum adanya media 
mind mapping pada kelompok B di TK Islam Al-Muttaqin Kota Jambi?

2. Bagaimana peningkatan daya ingat anak usia dini setelah Adanya media 
mind mapping pada kelompok B di TK Islam Al-Muttaqin Kota Jambi?

3. Apakah dapat peningkatan daya ingat anak usia dini melalui media 
mapping pada kelompok B di TK Islam Al-Muttaqin Kota Jambi?

Tujuan Penelitian 
Berdasarkan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut :
1. Untuk mengetahui tingkat daya ingat anak usia dini sebelum adanya 

media mind mapping pada kelompok B di TK Islam Al-Muttaqin Kota 
Jambi.

2. Untuk mengetahui tingkat daya ingat anak usia dini setelah adanya media 
mind mapping pada kelompok B di TK Islam Al-Muttaqin Kota Jambi.

3. Untuk mengetahui peningkatan daya ingat anak usia dini melalui media 
mind mapping pada kelompok B di TK Islam Al-Muttaqin Kota Jambi.  

 Manfaat Penelitian 
 Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan 
pengetahuan tentang pentingnya media mind mapping untuk 
peningkatkan daya ingat anak usia dini. 

2. Manfaat praktis 
a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan sarana dalam meningkatkan pengetahuan 
metodologi penelitian dan sarana menerapkan langsung teori yang 
didapat di bangku kuliah dalam kegiatan pembelajaran nyata.

b. Bagi Guru
Penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam memberikan kemudahan 
bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran tentang kemampuan daya 
ingat pada anak TK.

c. Bagi Orang Tua
Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada orang tua 
tentang peningkatan daya ingat anak melalui media mind mapping 
yang dapat diterapkan untuk menstimulasi perkembangan anak saat 
anak berada di rumah.



d. Bagi Sekolah 
Diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan sekolah dan dapat 
meningkatkan profesional dan kinerja sekolah kearah yang lebih baik.

Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

disebutkan di atas, media yang dapat digunakan untuk mengingat dalam 
menyebutkan benda-benda adalah mind mapping. Adapun anak yang akan 
diteliti adalah kelompok B  dimana usianya 5 sampai 6 tahun. Fokus 
penelitian yang akan dilakukan ini “peningkatkan daya ingat anak usia dini 
melalui media mind mapping pada kelompok B di TK Islam Al-Muttaqin 
Kota Jambi.”

TINJUAN PUSTAKA
Defenisi Daya Ingat

Daya ingat (memori) berasal dari bahasa inggris, memory. Menurut 
Walgito (2010:162) ingatan merupakan alih bahasa dari memory. Karena 
itu di samping ada yang menggunakan daya ingat (ingatan) ada pula yang 
menggunakan isitah memory. Pada umumnya para ahli memandang ingatan 
sebagai hubungan antara pengalaman dengan masa lampau. Dengan adanya 
kemampuan mengingat manusia dapat menerima, menyimpan dan 
menimbulkan kembali pengalaman-pengalaman yang dialaminya. Apa 
yang pernah dialami manusia tidak seluruhnya hilang, tetapi disimpan 
dalam jiwanya, dan apabila diperlukan hal-hal yang disimpan itu dapat 
ditimbulkan kembali dalam alam kesadaran. 

Menurut Sidiarto (2003:V) Memori (daya ingat) sebagai unsur yang 
sangat penting dari fungsi kognitif manusia mempunyai peran yang 
strategis dalam proses kemandirian seseorang. Menurut Dill, Bobbie dkk 
(2013:147) kemampuan mengingat sangat yang penting bagi manusia, 
bukan hanya karena ingatan membantu mencatat pengalaman-pengalaman 
hidup, tetapi juga karena kemampuan mengingat ini dapat meningkatkan 
kemampuan berpikir manusia. Menurut Soemanto (2006:28) mengingat 
bearti menyerap atau melekatkan pengetahuan dengan jalan pengencaman 
secara aktif. Menurut  Papalia, Diane dkk (2008:347) kemampuan daya 
ingat pada anak usia dini meliputi: Encoding: proses dimana informasi 
dipersiapkan, storage: penyimpanan ingatan untuk digunakan di masa 
depan dan retrieval: proses di mana informasi diakses atau dipanggil 
kembali dari penyimpanan ingatan.Sedangkan sifat-sifat dari ingatan yang 
baik adalah setia, cepat, bisa menyimpan lama, luas, dan siap.

Jenis Daya Ingat
Menurut Couto dan Alizamar (2016:157) ada 3 jenis daya ingat yaitu:
1. Daya ingat sensori: daya ingat sensori yakni berada di otak selama tidak 

lebih dari satu detik. Didefenisikan sebagai “momentary lingering of 
sensory information after a stimulus is removed.” Yang bermakna bahwa 
memori sensori adalah informasi sensoris yang masih tersisa sesaat 
setelah stimulus diambil. Tidak semua informasi yang tercatat dalam daya 



ingat sensori akan tersimpan lebih lanjut ke daya ingat jangka pendek dan 
jangka panjang.

2. Daya ingat jangka pendek: daya ingat jangka pendek disimpan lebih lama 
dibanding daya ingat sensori. Daya ingat jangka pendek ini berada diotak 
untuk periode waktu yang singkat. Daya ingat ini berisi hal-hal yang 
disadari dalam benak pada saat ini. Otak dapat melakukan beberapa 
proses untuk menyimpan apa yang ada di memori jangka pendek ke 
dalam memori jangka panjang. Misalnya mengulang-ulang informasi 
didalam benak hingga akhirnya seseorang mengingatnya.

3. Daya ingat jangka panjang: daya ingat jangka panjang adalah informasi-
informasi yang disimpan dalam ingatan seseorang untuk diperlukan 
dimasa yang akan datang. Daya ingat jangka panjang ini berada di otak 
untuk waktu yang lebih lama.

Tahapan Proses Daya Ingat
Menurut Baharuddin (2014:45) aktivitas atau pembuatan mengingat 

memungkinkan individu tetap memiliki kesan-kesan yang pernah dialaminya. 
Oleh karena itu, aktivitas mengingat harus memenuhi unsur-unsur berikut :
1. Mencamkan (Learning)

Menurut kamus KBBI mencamkan ialah memperhatikan atau 
mengamati dengan sungguh-sungguh. Menurut Soemanto (2006:28) 
mencamkan yaitu menangkap atau menerima kesan-kesan. Menurut 
Kinasih & Purna (2016:25) berpendapat bahwa pengencaman terhadap 
sesuatu kesan akan lebih kuat, apabila:
a. Kesan-kesan yang dicamkan dibantu dengan penyuaraan
b. Pikiran subjek lebih konsentrasi kepada kesan-kesan itu
c. Teknik belajar yang dipakai oleh subjek adalah efektif
d. Subjek menggunakan titian ingatan
e. Struktur bahan dari kesan-kesan yang dicamkan adalah jelas

Sedangkan menurut Baharuddin (2014:45) individu harus 
mempertahankan beberapa factor yang dapat menunjang keberhasilan 
individu dalam proses mencamkan, yaitu:
a. Harus ada perhatian yang cukup terhadap objek
b. Harus ada niat sungguh-sungguh dan tidak ada paksaan
c. Harus ada ulangan (repetation) yang teratur.
d. Bahan yang dipelajari hendaknya disusun secara sistematis  sehingga 

mudah dipahami
e. Belajar itu juga dipengaruhi oleh kondisi tubuh, pengaruh lingkungan 

dan  sebagainya

2. Menyimpan (Retaining)
Segala sesuatu yang telah dicamkan akan tersimpan dalam ingatan, 

tetapi tidak bearti bahwa semua kesan-kesan itu akan tetap tinggal atau 
tersimpan dengan baik. Pada umumnya kemampuan mengingat tersebut 
bergantung kepada hal-hal, seperti kondisi tubuh, usia seseorang. 



Intelegensi seseorang, pembawaan, dan derajat serta minat seseorang 
terhadap sesuatu.

3. Memproduksi (Recalling)
Menurut Suryabrata (2014:50) memproduksi adalah mengaktifkan 
kembali hal-hal yang telah dicamkan. Menurut Baharuddin (2014:45) 
kemunculan tanggapan kealam kesadaran itu menunggu adanya ransangan 
yang relavan atau dapat bersatu dengan tanggapan yang bersangkutan. 
Menurut Soemanto (2006:30) dalam hal memproduksi ada dua macam 
reproduksi yaitu:
a. Mengingat kembali (recall): dalam hal ini tidak ada objek yang dipakai 

untuk merangsang reprosuksi, misalnya mengingat ciri-ciri benda yang 
sudah tidak ada atau hilanh

b. Mengenal kembali (recognition): dalam hal ini ada sesuatu objek yang 
dipakai sebagai perangsang untuk mengadakan reproduksi, misalnya 
mengenal benda apakah sesuai dengan ciri-ciri benda yang pernah 
diamati.

Defenisi Media Mind Mapping
Menurut Daryanto (2013:4) Kata media berasal dari bahasa Latin 

medius yang berarti perantara atau pengantar. Media sebagai alat dan bahan 
kegiatan pembelajaran. Menurut Asosiasi Pendidikan Nasional dalam 
Sadiman, Arief S (2014:7) media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik 
tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Menurutnya juga media 
adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 
pengirim dan penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 
perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses 
belajar terjadi.

Defenisi Mind Mapping
Mind mapping atau peta pikiran diciptakan pertama kali oleh Buzan 

dari Inggris, seorang pakar pengembangan otak, kreativitas dan revolusi 
pendidikan. Menurut Buzan dalam Adriantoni (2016:256) mind mapping 
adalah :

Cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan 
“memetakan pikiran-pikiran anak”. Menurutnya juga mind 
mapping  atau peta pikiran adalah ekspresi dari radiant thinking 
yang merupakan fungsi  alami dari cara kerja pikiran manusia. 
Peta pikiran ini merupakan ekspresi potensi keluasan yang tidak 
terbatas dari otak manusia yang diterapkan dalam berbagai aspek 
kehidupan dan melatih siswa dalam berpikir.

Menurut Legowo dalam Adriantoni dan Nurdin (2016:257) mind 
mapping yaitu “cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam 
otak dan mengambil informasi ke luar dari otak. Menurut Caroline Edward 
dalam Adriantoni dan Nurdin (2016:156) mind mapping adalah cara paling 



efektif dan efesien untuk memasukan, menyimpan, dan mengeluarkan data 
dari atau ke otak.

Menurut Edward dalam  Adriantoni dan Nurdin (2016:257) mind 
mapping adalah cara paling efektif dan efesien untuk memasukkan untuk 
menyimpan suatu informasi yang diterima oleh seseorang dan mengingat 
kembali informasi yang diterima tersebut. Menurut Silberman dalam 
Adriantoni dan Nurdin (2016:257) mind mapping adalah cara kreatif bagi 
peserta didik secara individual untuk menghasilkan ide-ide, mencatat 
pelajaran atau merencanakan penelitian baru. Menurut Adriantoni dan 
Nurdin (2016:257) mind mapping juga merupakan teknik mencatat yang 
dapat memetakan pikiran yang kreatif dan efektif serta memadukan dan 
mengembangkan potensi kerja otak baik belahan otak kanan atau belahan 
otak kiti yang terdapat didalam diri seseorang.

Penggunaan Mind Mapping Di Taman Kanak-Kanak
Penggunaan mind mapping sebagai media pembelajaran dapat 

membantu meragamkan cara menyampaikan materi atau informasi 
pembelajaran dari guru kepada anak. Guru tidak harus menyampaikan 
informasi yang panjang lebar yang mengakibatkan anak akan cepat merasa 
bosan sehingga materi tersebut sulit untuk disimpan dalam otak anak. Mind 
Mapping dalam penyajiannya menggunakan gambar, warna, simbol, dan 
sedikit kata yang dapat menarik minat dan perhatian anak.

Menurut Kapadia dalam Rahayu (2014:22) berpendapat bahwa lima 
indera membantu anak mengalami sesuatu, dan kesan yang ditinggalkan di 
benak dapat disebut daya ingat, atau dengan kata lain penggunaan lebih 
dari satu alat indera, anak dapat mengingat suatu kesan yang pernah 
dialami secara lebih baik. Deporter & Hernacki (2016:152) mengatakan 
bahwa otak sering mengingat informasi dalam bentuk gambar, simbol, 
suara, bentuk, dan perasaan. Anak usia dini merupakan pembelajaran yang 
memerlukan penggunaan komponen-komponen tersebut dalam menangkap 
informasi dan menimbulkan kembali daripada menggunakan kata-kata atau 
lisan yang panjang.

Kaitan Upaya Peningkatan Daya Ingat Anak Usia Dini Melalui Media Mind 
Mapping

Berdasarkan uraian diatas jadi dapat disimpulkan bahwa kaitan daya 
ingat anak dengan menggunakan media mind mapping adalah dapat 
menampilkan visual grafis yang melukiskan hubungan kunci, dengan warna, 
simbol, dan kata-kata menarik yang dapat menciptakan makna bagi anak. 
Memetakan ide memberikan cara kepada anak untuk mengolah ide, 
membentuk pikiran, dan menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang 
apa yang diketahui maupun tidak. Penggunaan mind mapping sangat efektif 
untuk membantu anak mempelajari konsep dan informasi.

Belajar dengan melibatkan beberapa indera dan emosi positif itu 
sangat penting yang berpengaruh pada memori menjadi bersifat menetap, 
tergantung pada bagaimana kekuatan informasi dimasukkan pertama kali ke 



otak. Mind mapping merupakan cara yang baik untuk pembelajaran sebab 
menggunakan gambar, garis, warna, simbol, yang dapat merangsang 
beberapa indera anak yang telah disebutkan di atas.

Penggunaan mind mapping untuk pembelajaran bagi anak yaitu 
sangat efektif dalam proses mengingat informasi atau materi pembelajaran, 
sebab mind mapping menuntut anak untuk menggunakan lebih dari satu 
indera. Selain itu dengan mind mapping, anak dapat memperoleh informasi 
dengan mudah sehingga mind mapping dapat membuat anak lebih 
memahami materi dan informasi serta mengingat lebih lama materi yang 
disampaikan oleh guru.

Metode Penelitian
Penelitian tindakan kelas (PTK) dilaksanakan  di TK Islam Al-

Muttaqin Kota Jambi yang berlokasi di Jalan Selamet Riyadi Kota Jambi dan 
peneliti akan berlangsung pada tahun pelajaran 2017/2018. Subjek penelitian 
anak didik yang berusia 5-6 tahun pada kelompok B TK Islam Al-Muttaqin 
Jambi Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan jumlah 18 anak, terdiri dari laki-
laki 9 anak dan perempuan 9 anak. 

Instrument pengumpulan data pada penelitian ini adalah Observasi, 
Unjuk kerja, Dokumentasi. 

Kisi-Kisi Instrumen Daya Ingat
Variabel Indikator Deskriptor Juml

ah 
Item

No Item

Daya Ingat 1. Mencamkan 
(Memperhatik
an atau  
mengamati 
dengan 
sungguh-
sungguh)

a. Perhatian yang cukup 
terhadap objek

b. Niat yang sungguh-
sungguh

c.  Tidak ada paksaan
d. Pengulangan yang 

teratur
e. Bahan yang dipelajari
f. Kondisi tubuh
g. Pengaruh lingkungan 

sekolah

3

3

3
3

3
3

3

1, 2,3

4,5,6

7,8,9
10,11,12
13,14,15

16,17,18
19,20,21

2. Retaining 
(Menyimpan 
segala 
sesuatu)

a. Kondisi Tubuh
b. Pembawaan 
c. Minat

3
3
3

22,23,24
25,26,27
28,29,30

3. Recalling 
(Menimbulkan 
kembali 
ingatan yang 
sudah 
disimpan)

a. Recall
(mengingat kembali 
informasi yang 
dipelajari di masa lalu 
tanpa petunjuk)

b. Recognize
(Mengenal kembali 

3

3

31,32,33

34,35,36



informasi yang sudah 
dipelajari melalui suatu 
petunjuk)

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus, setiap siklus 
terdiri dari 4 kali pertemuan. Setiap siklus terdiri dari empat tahapan.. 
Menurut Arikunto, Suharsimi (2014:16) memberi penjelasan bahwa para ahli 
mengemukakan model penelitian tindakan garis besarnya terdapat empat 
tahapan yang lazim dilalui yakni :
a. Perencanaan (Planning)

Dalam proses perencanaan ini menyakup semua rencana tindakan secara 
rinci mulai dari menentukan tema yang akan diajarkan, membuat rencana 
pelaksanaan pembelajaran mingguan (RPPM) dan rencana pelaksanaan 
pembelajaran harian (RPPH), menyediakan media dan alat peraga, 
mengalokasikan waktu serta menentukan teknik penilaian. Pelaksanaan 
penelitian tindakan kelas ini direncanakan sebanyak dua siklus adapun 
langkah-langkahnya yang harus dilakukan sebagai berikut:

a. Menentukan tema pembelajaran
b. Membuat rencana kegiatan mingguan dan rencana kegiatan harian
c. Menyiapkan alat atau media yang akan digunakan
d. Mengalokasikan waktu
e. Menyiapkan lembar observasi atau instrument penilaian 

b. Pelaksanaan Tindakan (Acting)
Tahap ini merupakan implementasi dari semua rencana yang dibuat, 
kegiatan yang dilakukan dikelas adalah melaksanakan tindakan 
pembelajaran yang menggunakan media mind mapping. Dalam 
pelaksanaan ini pengamat dibantu dua orang kolaborator yang bertugas 
untuk mengamati proses pembelajaran.

c. Pengamatan (Observasi)
Pengamat dilakukan dikelas bersama dengan pelaksanaan tindakan kelas. 
Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan 
pada tahap ini berisi tentang pelaksanaan tindaka dan rencana yang sudah 
dibuat, data yang sudah dikumpulkan adalah data kualitatif dikumpulkan 
melalui observasi dan mengambil tafsiran dengan benar

d. Refleksi (Reflecting)
Tahap ini merupakan tahap untuk memproses data yang di dapat pada saat 
dilakukan pengamatan (observasi). Dari data yang di dapat pada 
didiskusikan kelemahan dan kelebihan dari proses penerapan media mind 
mapping kemudian ditafsirkan dan di analisis hasilnya. Hasil analisis ini 
digunakan sebagai bahan refleksi. Apakah diperlukan siklus selanjutnya. 
Apabila hasil yang dicapai belum mencapai hipotesis melakukan 
penelitian kedua atau siklus selanjutnya.

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang 
diperoleh dari lembar observasi setiap aktifitas yang dilakukan anak yang di 
dapat dari daya ingat anak melalui unjuk kerja yang diberikan.



Data yang diperoleh dari selama proses pembelajaran dianalisa, 
peneliti menggunakan teknik analisis data kuantitatif untuk mengetahui 
peningkatan daya ingat anak dalam pembelajaran. Data kuantitatif 
merupakan data penelitian yang diwujudkan dalam bentuk jumlah atau 
angka-angka dari hasil suatu pengukuran yakni dengan persentase (%).

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti yaitu hasil penelitian pada 
tiap siklus. Peneliti membuat perbandingan persentase nilai anak sebelum 
tindakan dan sesudah tindakan dengan media mind map untuk meningkatkan 
daya ingat anak. Untuk mengetahui persentase daya ingat dengan 
menggunakan rumus yang dikemukankan oleh Suryono (2014:16)

Data ini diolah dengan rumus :
P=  fi   x  100%

                   N
Keterangan
P = Presentase aktifitas 
Fi = frekwensi aktifitas yang dilakukan anak  
N = Jumlah keseluruhan dalam satu kelas
100 = Bilangan tetap

Aktivitas daya ingat anak dikatakan meningkat jika presentase hasil 
kegiatan anak meningkat dari hasil pengamatan berikutnya. Menurut 
Suryono (2014:17) peningkatan aktivitas anak ditentukan berdasarkan 
kriteria  sebagai berikut:

75% - 100%: Berkembang Sangat Baik (BSB)
50% - 75% : Berkembang Sesuai Harapan (BSH)
25% - 50% : Mulai Berkembang (MB)
0% - 25% : Belum Berkembang (BB)  

Indikator keberhasilan dapat dikatakan berhasil apabila kemampuan 
anak mengalami peningkatan sebesar 75%-100% pada kriteria berkembang 
sangat baik dari rata-rata sejumlah kelompok B Di TK Islam Al-Muttaqin 
Kota Jambi.

HASIL PENELITIAN
Pembahasan Hasil Penelitian

SIKLUS I
Pada siklus I dilaksanakan sebanyak 4 kali pertemuan yang mana pertemuan 
dilaksanakan pada hari senin 14 Agustus 2017, pertemuan kedua pada hari senin 
21 Agustus 2017, pertemuan ke tiga pada hari senin 28 Agustus 2017, dan 
pertemuan ke empat pada hari Jumat 8 September 2017.



Hasil Observasi Daya Ingat Anak Siklus I (Pertemuan Ke-1, Ke-2, Ke-3 dan 
Ke-4)

Jumlah rata-rata 
pencapaian Daya Ingat 

anak siklus INo Nama 
Anak

I 2 3 4

Jlh 
rata-
rata

% Kriteria

1 DN 40 42,5 49,5 61,5 48,38 33,59 Mulai Berkembang
2 AZ 39,5 43,5 48,5 61,5 48,25 33,51 Mulai Berkembang
3 YZ 41,5 43 51 59,5 48,75 33,85 Mulai Berkembang
4 GB 35 43 51 66 48,75 33,85 Mulai Berkembang
5 AQ 40 42,5 48 62 48,13 33,42 Mulai Berkembang
6 HF 40 42 48 58,5 47,13 32,73 Mulai Berkembang
7 RY 42 55 56 72,5 56,38 39,15 Mulai Berkembang
8 DF 41 42 51,5 67 50,38 34,98 Mulai Berkembang
9 AL 41 50,5 50,5 65 51,75 35,94 Mulai Berkembang
10 DV 43 44 50 67 51,00 35,42 Mulai Berkembang
11 AY 43 51 54 64 53,00 36,81 Mulai Berkembang
12 RR 44,5 63 68,5 75 62,75 43,58 Mulai Berkembang
13 MN 44,5 61 66,5 75 61,75 42,88 Mulai Berkembang
14 MR 43 50,5 55 69,5 54,50 37,85 Mulai Berkembang
15 SV 42,5 45,5 54 70,5 53,13 36,89 Mulai Berkembang
16 KH 39 51,5 52 70 53,13 36,89 Mulai Berkembang
17 SF 43 54,5 65 71.5 54,17 37,62 Mulai Berkembang
18 NS 44 56,5 66,5 73,5 60,13 41,75 Mulai Berkembang

Jumlah 742 881,5 985,5 1209,
5 954,63 36,83 Mulai Berkembang

Keterangan : dari tabel tersebut untuk mengetahui jumlah rata-rata per 
anak dan persentasenya digunakan rumus :

jumlah rata - rata =
jumlah skor rata - rata (1 + 2 + 3 + 4)

4

                                     =
40 + 42,5 + 49,5 + 61,5

4
 = 48,38

persentase kelas =
jumlah keseluruhan rata - rata anak  

item tertinggi x jumlah item x jumlah anak
x100



                                 =
954,63

4 x 36 x 18
x100 =

954,63

2592
x100 = 36,83

Dapat dikatakan bahwa pecapaian daya ingat pada siklus I anak 
menunjukan kriteria belum berkembang 0 anak, mulai berkembang 18 anak, 
berkembang sesuai harapan 0 anak dan berkembang sangat  baik 0 anak. Maka 
dari itu  perlu melakukan bimbingan lagi ke tahap siklus selanjutnya. Berikut 
table rekapitulasi dan grafik hasil observasi daya ingat anak pada siklus I.

Rekapitulasi Daya Ingat  Anak Pada Siklus I (Pertemuan ke-1, ke-2, ke-3 
dan ke-4)

SIKLUS BB MB BSH BSB

SIKLUS I PERTEMUAN 1 0% 28,63% 0% 0%

SIKLUS I PERTEMUAN KE 2 0% 34,01% 0% 0%

SIKLUS I PERTEMUAN KE 3 0% 38,02% 0% 0%

SIKLUS I PERTEMUAN KE 4 0% 46,66% 0% 0%

Rekapitulasi Hasil Observasi Daya Ingat anak Siklus I (Pertemuan ke-1, 
ke-2, ke-3 dan ke-4)

Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa persentase daya ingat 
pada Siklus I mengalami peningkatan pada setiap pertemuan. Pada siklus I 
pertemuan 1 diperoleh persentase daya ingat yaitu 28,63%, pada pertemuan 2 
diperoleh persentase daya ingat yaitu 34,01%, pada pertemuan 3 diperoleh 
persentase daya ingat yaitu 38,02%, dan pada pertemuan ke 4 diperoleh rata-
rata persentase daya ingat yaitu 46,66%.



Rekapitulasi Rata-Rata Hasil Observasi Daya Ingat Anak Pratindakan dan 
Siklus I

Peningkatan daya ingat pada Siklus I selama empat pertemuan dapat 
diperoleh rata-rata persentase yaitu 36,83%. Pencapaian tersebut termasuk ke 
dalam kriteria mulai berkembang (25%-50%). Dari hasil pengukuran pada 
pratindakan dan siklus I menunjukkan bahwa pencapaian daya ingat pada 
pratindakan ke siklus I menunjukkan peningkatan. Daya ingat yang dimiliki 
anak satu dengan anak yang lain berbeda-beda, ada yang mengalami 
peningkatan dan ada anak yang hasilnya sama. Hasil tersebut dijadikan acuan 
oleh peneliti untuk melanjutkan penelitian pada siklus selanjutnya.

Refleksi Siklus I
Refleksi berupa koreksi terhadap tindakan yang telah dilaksanakan 

ini dilakukan untuk mengetahui kekurangan yang ada pada siklus I. Walaupun 
terdapat peningkatan pada siklus I namun jumlahnya masih dibawah 75% dari 
jumlah anak. Berdasarkan hasil refleksi, ditemukan bahwa :

a. Anak mengurutkan gambar, sebab anak tidak melihat contoh atau kegiatan 
pada lembar kerja anak seperti biasa.

b. Meja dari setiap kelompok tempat duduk anak kurang memadai untuk 7 
hingga 8 anak, sehingga sebagian dari mereka memilih untuk mengerjakan 
diatas karpet atau di bawah meja.

c. Sebagian anak mengerjakan dengan bekerja sama dengan teman yang lain, 
sehingga hasil data dari tes banyak yang hampir sama.

d. Tidak semua anak berminat dengan kegiatan menempel, sehingga anak 
tersebut tidak menyelesaikan tugas.

e. Saat kegiatan menempel gambar, sebagian anak mengoleskan lem terlalu 
banyak pada potongan gambar sehingga lembar tugas mudah sobek.

SIKLUS II
Pada siklus II dilaksanakan sebanyak 4 kali pertemuan yang mana 

pertemuan pertama dilaksanakan pada hari jumat 15 September 2017, pertemuan 
kedua pada hari jumat 22 September 2017, pertemuan ketiga pada hari jumat 29 
September 2017 dan pertemuan keempat 6 Oktober 2017.



Hasil Observasi Daya Ingat Anak Siklus II   (Pertemuan Ke-1, Ke-2, Ke-3 
dan Ke-4)

Jumlah rata-rata pencapaian 
Daya Ingat anak siklus II

No Nama 
Anak 1 2 3 4

Jlh rata-
rata % Kriteria

1 DN 85,5 104,5 118,5 134,5 110,75 76,91 Berkembang Sangat Baik

2 AZ 86 100,5 114,5 134 108,75 75,52 Berkembang Sangat Baik

3 YZ 83,5 103,5 113,5 124,5 106,25 73,78 Berkembang Sesuai Harapan

4 GB 89,5 105 121,5 132 112 77,78 Berkembang Sangat Baik

5 AQ 83 96,5 113,5 123,5 104,13 72,31 Berkembang Sesuai Harapan

6 HF 84 97,5 111 122,5 103,75 72,05 Berkembang Sesuai Harapan

7 RY 94,5 109,5 124,5 137 116,38 80,82 Berkembang Sangat Baik

8 DF 92 108 119,5 135,5 113,75 78,99 Berkembang Sangat Baik

9 AL 89 111,5 120,5 129 112,50 78,13 Berkembang Sangat Baik

10 DV 90,5 104,5 119,5 131,5 111,50 77,43 Berkembang Sangat Baik

11 AY 90,5 100,5 117,5 130,5 109,75 76,22 Berkembang Sangat Baik

12 RR 104,5 113 127,5 140,5 121,38 84,29 Berkembang Sangat Baik

13 MN 103 112 123,5 140,5 119,75 83,16 Berkembang Sangat Baik

14 MR 100 108,5 115,5 130 113,50 78,82 Berkembang Sangat Baik

15 SV 93,5 101,5 115 128,5 110,50 76,74 Berkembang Sangat Baik

16 KH 98 105,5 114 125 110,63 76,82 Berkembang Sangat Baik

17 SF 95,5 104,5 116 124,5 110,13 76,48 Berkembang Sangat Baik

18 NS 99,5 108 125 141 118,38 82,20 Berkembang Sangat Baik

Jumlah 1662 1894,
5

2130,
5

2360,
5 2013,75 77,69 Berkembang Sangat Baik

jumlah rata - rata =
jumlah skor rata - rata (1 + 2 + 3 + 4)

4

                                     =
85,5 + 104,5 + 118,5 + 134,5

4
 = 110,75

persentase kelas =
jumlah keseluruhan rata - rata anak  

item tertinggi x jumlah item x jumlah anak
x100

                                 =
2013,75

4 x 36 x 18
x100 =

2013,75

2592
x100 = 77,69

Dapat dikatakan bahwa pecapaian daya ingat anak berkembang sangat 
baik. Terlihat dari criteria yang dimiliki anak yang menunjukkan kriteria 
belum berkembang 0 anak, mulai berkembang 0 anak, berkembang sesuai 
harapan 3 anak dan berkembang sangat baik 15 anak. Setelah melihat hasil 
data tersebut dapat diketahui bahwa media mind mapping dapat meningkatkan 
daya ingat anak. Media mind mapping ini lebih menarik dan menyenangkan 



bagi anak. Berikut table rekapitulasi dan grafik obeservasi daya ingat anak 
pada siklus II. 

Rekapitulasi Hasil Observasi Daya Ingat Anak Siklus II  (Pertemuan Ke-
1, Ke-2,Ke-3 dan Ke-4)

SIKLUS II BB MB BSH BSB

SIKLUS II PERTEMUAN KE  1 0% 0% 64,12% 0%

SIKLUS II PERTEMUAN KE 2 0% 0% 73,09% 0%

SIKLUS II PERTEMUAN KE 3 0% 0% 0% 82,20%

SIKLUS II PERTEMUAN KE 4 0% 0% 0% 91,36%

Rekapitulasi Hasil Observasi Daya Ingat anak Siklus II (Pertemuan ke-1, 
ke-2, ke-3 dan ke-4)

Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa persentase daya ingat 
pada Siklus II mengalami peningkatan pada setiap pertemuan. Pada siklus II 
pertemuan 1 diperoleh persentase daya ingat yaitu 64,12%, pada pertemuan 2 
diperoleh persentase daya ingat yaitu 73,09%, pada pertemuan 3 diperoleh 
persentase daya ingat yaitu 82,20%, dan pada pertemuan ke 4 diperoleh 
persentase daya ingat yaitu 91,36%

Rekapitulasi Rata-Rata Hasil Observasi Daya Ingat anak Siklus I dan Siklus 
II



Dari hasil pengukuran pada siklus I dan siklus II selama masing-
masing siklus 4 pertemuan menunjukkan bahwa pencapaian daya ingat pada 
siklus I ke siklus II menunjukkan peningkatan. Siklus I rata-rata persentase 
daya ingat anak meningkat menjadi 36,83% pencapaian tersebut termasuk ke 
dalam kriteria mulai berkembang (25%-50%) dan Siklus II rata-rata persentase 
daya ingat anak mengalami peningkatan menjadi 77,69% pencapaian tersebut 
termasuk ke dalam kriteria berkembang Sangat Baik (75%-100%). 

Refleksi Siklus II
Refleksi yang dilakukan dalam Siklus II yaitu berdasarkan hasil 

penelitian Siklus II selama 4 pertemuan yang menunjukkan bahwa adanya 
pencapaian indikator keberhasilan peningkatan daya ingat. Hasil evaluasi 
menunjukkan bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan media mind 
mapping dinilai dapat memberikan rangsangan untuk meningkatkan daya 
ingat anak. Hal ini disebabkan kegiatan menempel gambar menggunakan 
ingatan anak dengan bimbingan guru dinilai cukup efektif untuk menarik 
perhatian anak saat guru menerangkan pembelajaran dengan gambar-gambar 
yang berwarna-warni. Secara keseluruhan pencapaian daya ingat pada Siklus 
II telah mencapai sebanyak 77,69% yang termasuk dalam kriteria sangat baik 
(75%-100%). Anak sudah mampu menempel gambar secara berurutan, dapat 
menyebutkan kembali gambar-gambar yang telah ditempelnya, dan anak 
menempel gambar dengan rapi. Dengan demikian penelitian ini dihentikan 
pada siklus II sebab telah mencapai indikator keberhasilan.

Rangkuman Deskripsi Hasil Siklus
Adapun hasil peningkatan daya ingat anak mendasarkan hasil observasi 

pratindakan, siklus I dan siklus II dapat dilihat pada table berikut:
Rangkuman Presentase Prantindakan, Siklus I dan Siklus II

SIKLUS PERSEN% KRITERIA
Pratindakan 25,75% Mulai Berkembang
Siklus I
Pertemuan ke-1 28,63% Mulai Berkembang
Pertemuan ke-2 34,01% Mulai Berkembang
Pertemuan ke-3 38,02% Mulai Berkembang
Pertemuan ke-4 46,66% Mulai Berkembang

Siklus II



Pertemuan ke-1 64,12% Berkembang Sesuai Harapan
Pertemuan ke-2 73,09% Berkembang Sesuai Harapan
Pertemuan ke-3 82,20% Berkembang Sangat Baik
Pertemuan ke-4 91,36% Berkembang Sangat Baik

Rangkuman Daya Ingat Anak  Pratindakan, Siklus I dan Siklus II

Rangkuman Rata-Rata  Daya Ingat Anak  Pratindakan, Siklus I dan Siklus 
II

      
Berdasarkan hasil observasi tentang pelaksanaan pembelajaran beserta 

dampak dari stimulasi yang telah diberikan kepada anak, permasalahan yang 
paling mendominasi yaitu terkait dengan permasalahan daya ingat anak melalui 
media mind mapping. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan diawali dari 
pratindakan, siklus I dan siklus II. Pertemuan pra tindakan 25,89 %. Siklus I 
dilakukan selama 4 kali pertemuan dengan hasil presentase pertemuan pertama 
28,63%, pertemuan kedua 34,01%, pertemuan ketiga 38,02% dan pertemuan 
keempat 46,66%. Adapun hasil rata-rata persentase pada siklus I adalah 36,83% 
pencapaian tersebut termasuk ke dalam kriteria mulai berkembang (25%-50%). 
Siklus II pertemuan pertama 64,12%, pertemuan kedua 73,09 %, pertemuan 



ketiga 82,20% dan pertemuan keempat 91,36%. Adapun hasil rata-rata persentase 
pada siklus II adalah 77,69% pencapaian tersebut termasuk ke dalam kriteria 
berkembang Sangat Baik (75%-100%). Karena sudah sesuai dengan keinginan 
peneliti maka tidak perlu lagi dilakukan langkah-langkah perbaikan tindakan 
untuk pelaksanaan siklus selanjutnya.

PENUTUP 
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan 
dalam dua siklus dengan judul penelitian “Peningkatan Daya Ingat Anak 
Usia Dini Melalui Media Mind Mapping Pada Kelompok B di TK Islam Al-
Muttaqin  Kota Jambi” dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1.  Daya ingat anak sebelum diberi tindakan yaitu mencapai criteria mulai 

berkembang (25,89%).
2.  Daya Ingat anak setelah diberi tindakan pada siklus 1 pertemuan ke-1 

meningkat menjadi (28,63%) dalam kriteria mulai berkembang, siklus I 
pertemuan ke-2 menjadi (34,01%) dalam kriteria mulai berkembang, 
siklus I pertemuan ke-3 meningkat menjadi (38,02%) dalam kriteria 
mulai berkembang dan siklus I pertemuan ke-4 meningkat menjadi 
(46,66) dalam kriteria mulai berkembang. Adapun hasil rata-rata 
persentase pada siklus I selama 4 pertemuan adalah 36,83% pencapaian 
tersebut termasuk ke dalam kriteria mulai berkembang (25%-50%).
Pada siklus II pertemuan ke-1 meningkat menjadi (64,12%) dalam 
criteria berkembang sesuai harapan, siklus ke II pertemuan ke-2 
meningkat menjadi (73,09%) dalam criteria berkembang sesuai harapan, 
siklus II pertemuan ke-3 meningkat menjadi (82,20%) dalam criteria 
berkembang sangat baik dan siklus ke II pertemuan ke-4 meningkat 
menjadi (91,36%) dalam criteria berkembang sangat baik. Adapun hasil 
rata-rata persentase pada siklus II selama 4 pertemuan adalah 77,69% 
pencapaian tersebut termasuk ke dalam kriteria berkembang sangat baik 
(75%-100%).

3. Melalui media mind mapping pada kelompok B di TK Islam Al-
Muttaqin Kota Jambi, daya ingat anak usia dini dapat ditingkatkan.

Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat  beberapa saran 

yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan antara lain:
1. Bagi guru 

Sebaiknya guru lebih meningkatkan keprofesionalnya dengan 
merancang proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga 
anak menjadi tertarik dan pembelajarannya akan menjadi lebih 
kondusif dan bermakna. Hal tersebut dapat membuat anak lebih 



optimal dalam pembelajaran.Guru hendaknya menerapkan media 
pembelajaran yang bervariasi dalam suatu kegiatan menggunakan 
media mind mapping.

2. Bagi anak
Anak harus lebih menambah wawasan pengetahuanya, 

mengembangkan inisiatif, kreativitas, dan keaktifannya belajar 
sehingga dapat mengembangkan ide/gagasan yang dituangkan dalam 
proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan daya ingat anak 
melalui media mind mapping.

3. Bagi sekolah
Hendaknya sekolah mengupayakan pelatihan bagi guru untuk 

dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran yang lebih inovatif, 
inspiratif dan kreatif agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai 
dengan harapan.
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