
PEMBELAJARAN MEMBUAT SINOPSIS TENTANG ISI BUKU 

NONFIKSI YANG DIBACA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL MIND 

MAPPING  PADA SISWA KELAS VII SMP ANGKASA  BANDUNG 

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

 

Vidharia Fitriyanti 

NPM 135030125 

 

ABSTRAK 

       Sinopsis adalah ringkasan cerita dari alur yang panjang menjadi cerita singkat 

namun dapat menjelaskan secara keseluruhan cerita tersebut. Buku nonfiksi 

adalah karya informatif yang dibuat tertulis atau tidak tertulis melalui proses 

pengamatan dan pencarian data, sehingga nilai kebenaran atau keabsahannya 

dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Pembelajaran Membuat Sinopsis 

Tentang Isi Buku Nonfiksi yang Dibaca dengan Menggunakan Model Mind 

Mapping Pada Siswa Kelas VII SMP Angkasa Bandung Tahun Pelajaran 

2016/2017”. Rumusan masalah yang penulis ajukan adalah: 1) Mampukah penulis 

merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran membuat sinopsis 

tentang isi buku nonfiksi dengan menggunakan  model mind mapping di kelas VII 

SMP Angkasa Bandung?. 2) Mampukah peserta didik kelas VII SMP Angkasa 

Bandung membuat sinopsis tentang isi buku nonfiksi dengan tepat?. 3) Efektifkah 

model mind mapping digunakan dalam pembelajaran membuat sinopsis tentang 

isi buku nonfiksi di kelas VII SMP Angkasa Bandung? Metode penelitian yang 

penulis gunakan adalah metode pra-eksperimental. Adapun hasil penelitiannya 

adalah: 1) Penulis mampu merencanakan, melaksanakan, dan menilai 

pembelajaran membuat sinopsis tentang isi buku nonfiksi dengan menggunakan  

model mind mapping di kelas VII SMP Angkasa Bandung. Hal ini terbukti dari 

hasil nilai perencanaan 3,74 dan pelaksanaan 3,45. 2) Siswa kelas VIII SMP 

Angkasa Bandung mampu mengikuti pembelajaran membuat sinopsis tentang isi 

buku nonfiksi dengan tepat. Hal ini terbukti dari nilai rata-rata pretes yaitu 47,8 

dan nilai rata-rata postes yaitu 73,7. Jadi ada peningkatan sebesar 25,9. 3) Model 

mind mapping efektif dugunakan dalam pembelajaran  membuat sinopsis tentang 

isi buku nonfiksi pada kelas VII SMP Angkasa Bandung. Hal ini terbukti dari 

hasil perhitungan statistik dengan hasil        >      , yaitu 10,2 > 2,04 dalam 

tingkat kepercayaan 95% dengan derajat kebebasan 28. Berdasarkan data tersebut, 

penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang penulis lakukan berhasil dengan 

baik. 
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