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ABSTRAK 



Siti Runikah (58451137) : “Pengaruh Penggunaan Strategi pembelajaran  
Mind Mapping terhadap Prestasi Belajar Siswa 
Pada Pokok Bahasan Segiempat di Kelas VII SMP 
Islam Losari Brebes (Studi Eksperimen di Kelas 
VII D SMP Islam Losari)” 

 
Selama ini proses pembelajaran masih bersifat teacher centered, yaitu 

pembelajaran yang berpusat pada guru, sehingga kurangnya keaktifan siswa pada 
saat pembelajaran. Salah satu alternative pembelajaran yang dapat meningkatkan 
keaktifan dan prestasi belajar siswa, adalah strategi mind mapping  dimana 
strategi ini memberikan manfaat bagi siswa, sehingga siswa terlibat secara penuh 
dalam proses belajar mengajar, khususnya dalam  hal mencatat, yang biasanya 
mencatat dengan bentuk linear dalam strtegi disini dirubah menjadi seperti peta. 
Oleh karena itu, dalam pembelajaran bangun ruang sub pokok bahasan segiempat,  
peneliti menggunakan pembelajaran dengan strategi mind mapping.  

Tujuan dari penelitian ini, peneliti ingin melihat pengaruh strategi mind 
mapping terhadap prestasi belajar  pada pokok bahasan segiempat, sesuai dengan 
materi pada saat panelitian berlangsung. Setelah hasil dari proses pembelajaran 
dikelas diketahui, maka selanjutnya mengetahui apakah terdapat pengaruh 
penggunaan strategi mind mapping terhadap prestasi belajar siswa pada pokok 
bahasan segiempat. Dalam penelitian ini, peneliti menduga terdapat pengaruh 
penggunaan strategi mind mapping terhadap prestasi belajar siswa pada pokok 
bahasan segiempat. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Islam Losari 
Brebes tahun ajaran 2011/2012, sedangkan sampel disini adalah kelas VII D yang 
berjumlah 42 anak. Dimana sampel tersebut diambil dengan menggunakan 
metode purposive sampling. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
eksperimen, sedangkan teknik pengumpulan datanya melalui angket dan  tes 
dalam bentuk pilihan ganda pada pokok bahasan segiempat. Adapun teknik 
analisis datanya diolah dengan  menggunakan program SPSS versi 16 for 
windows. 

Hasil pengolahan data menunjukkan skor  rata-rata prestasi belajar siswa 
diperoleh skor 74,05. Sedangkan hasil uji coba hipotesis Ho : �� = �� dan Ha : �� 

 �� dari kelas yang diteliti didapat thitung= 3,846 dan ttabel = 2,020 dan taraf 
sinifikansi 0,000 karena thitung  > ttabel taraf signifikansinya< 0,05, maka Ho ditolak 
Ha diterima, artinya  terdapat pengaruh penggunaan strategi mind mapping 
terhadap prestasi belajar siswa pada pokok bahasan segiempat. Maka strategi 
mind mapping dapat dijadikan oleh guru sebagai salah satu strategi alternatif 
dalam pembelajaran matematika. Untuk penelitian selanjutnya perlu dicoba 
penelitian dengan menggunakan mind mapping ini untuk pokok bahasan lain serta 
dengan menggunakan metode PTK (Penelitian Tindakan Kelas). 

 
Kata Kunci: Prestasi Belajar Siswa, Srategi mind Mapping 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Nasution1 mengajar adalah suatu usaha yang sangat kompleks 

sehingga sukar menentukan bagaimanakah sebenarnya mengajar yang baik. 

Walaupun demikian dapat juga diberikan beberapa prinsip umum,  yang 

berlaku  untuk semua guru.  

Guru yang baik, salah satu di antaranya yaitu dapat menyesuaikan 

metode mengajar dengan bahan pelajaran dan dapat menyesuaikan bahan 

pelajaran dengan kesanggupan individu.  

Untuk itu dalam pembelajaran seorang guru harus pandai dalam 

merencanakan pembelajaran, adanya perencanaan pembelajaran dengan pola 

tertentu yang variatif dan tentunya inovatif, diharapkan proses pembelajaran 

kondusif dengan hasil–hasil yang akan dicapai bisa terkontrol secara cermat 

sebagai langkah awal untuk mewujudkan keberhasilan pembelajaran. 

Tingkat keberhasilan siswa akan banyak dipengaruhi oleh kemampuan– 

kemampuan guru, baik karena kompetensinya maupun penampilannya. 

Dengan demikian ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang 

guru, salah satunya adalah kemampuan dalam mendemonstrasikan mata 

pelajaran dengan menggunakan metode yang memikat siswa, sehingga 

dengan demikian akan mempermudah sistem pengajaran di kelas.  

                                                           
1
 S Nasution. 2008. Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi 
Aksara, hal.8-9 

1 

 



Hal yang demikian memang lebih baik dan efisien, karena untuk 

melaksanakan suatu pembelajaran itu yang diperlukan adalah pengetahuan 

serta taraf kecerdasan dan tingkat pemahaman  yang dimiliki siswa dalam 

menerima atau mengolah informasi dari guru. 

Taraf kecerdasan jika dihubungkan dengan tingkat pemahaman siswa 

dalam mempelajari pelajaran Matematika, maka itu salah satu faktor penentu 

keberhasilan siswa dalam belajar. Walaupun secara kasat mata tidak mungkin 

diukur oleh alat ukur manapun, karena konsep mengenai intelegensi sendiri 

tidak bisa dilihat oleh mata. Namun, pada kenyataannya siswa yang memiliki 

tingkat kecerdasan diatas rata-rata mampu menguasai dan memahami 

pelajaran khususnya pelajaran matematika. Dalam hal ini setiap siswa akan 

memiliki cara alternatif belajar yang berbeda-beda sesuai kemampuan yang 

dimiliki oleh masing-masing anak untuk meraih kesuksesan dalam 

pembelajaran. 

Kesuksesan siswa dalam belajar Matematika sangat dipengaruhi oleh 

bagaimana cara guru menyampaikan materi pelajarannya. Kebiasaan pola 

pembelajaran yang konvensional dimana seorang guru dinobatkan sebagai 

sumber kebenaran, kondisi dimana posisi guru yang dominan sangat 

menghambat aktivitas siswa. Dimana siswa hanya mendengar, menulis, tanpa 

ada kegiatan bertanya, karena merasa jenuh. Kondisi ini membuat siswa pasif 

pada saat proses pembelajaran, serta dalam hal ini pengajaran seperti ini akan 

berdampak kurang baik khususnya di dalam belajar.  



Pada dasarnya siswa mampu mengingat dan hafal tapi kondisi seperti itu 

bukan  berarti siswa mengerti apa yang sedang diajarkan, sehingga akan 

mengakibatkan prestasi siswa pun tidak terlalu  membanggakan. Kelemahan 

yang lain terdapat pada rendahnya siswa dalam memecahkan persoalan 

matematika dikarenakan didalam pembelajara matematika dituntut untuk 

menghafal serta mengerti akan rumus dan konsep, disitulah peran guru sangat 

dibutuhkan dalam proses belajar siswa. 

 Untuk itu guru harus berperan sebagai fasilitator dan motivator. Guru 

sebagai fasilitator yang berperan dalam memberikan pelayanan, untuk 

memudahkan siswa dalam proses pembelajaran, sedangkan guru sebagai 

motivator, hendaknya mempunyai kemampuan menerapkan atau 

menggunakan  strategi, yang mampu untuk menciptakan situasi pembelajaran 

yang kondusif. 

Tujuan pembelajaran matematika adalah terbentuknya kemampuan 
bernalar pada diri siswa, yang tercermin melalui kemampuan dalam 
menyelesakan permasalahan dalam pelajaran matematika. Jujur disiplin 
dalam memecahkan suatu permasalahan baik dalam bidang 
Matematika, maupun dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan 
perkembangan intelektual anak2. 
 

 Untuk itu diperlukan guru yang kreatif, professional dan menyenangkan 

sehingga mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menantang. Hal ini 

berarti bahwa kemampuan profesionalisme guru dalam menciptakan suasana 

pembelajaran yang berkualitas sangat menentukan keberhasilan pendidikan 

secara keseluruhan. Kualitas pembelajaran sangat tergantung pada 

                                                           
2
 Hamzah B Uno. 2008. Profesi Kependidikan. Jakarta: Bumi Aksara, hal 132 



kemampuan profesionalisme guru, terutama dalam memberikan kemudahan 

belajar kepada peserta didik secara efektif dan efisien. 

Dalam hal ini melihat dari individu siswa pada saat wawancara dengan 

Euis Juita Sari yang dilakukan di depan rumah pada tanggal 17 Februari 

2012, peneliti menemukan kejanggalan  pada diri dan motivasi siswa dalam 

belajar. Salah satunya siswa lebih suka bermain dibanding untuk belajar,  

dengan beberapa faktor diantanya karena gurunya yang galak, menulis terlalu 

banyak, sehingga siswa malas untuk membuka, hanya sekedar membaca 

apalagi untuk mempelajari materi. 

Realita di sekolah-sekolah khususnya di SMP Islam Losari Brebes 

kebanyakan siswa merasa jenuh terhadap mata pelajaran matematika. Dalam 

proses belajar mengajar akan menjadi tidak efektif yang akan mempengaruhi 

prestasi belajar siswa, karena terkadang guru dalam menyampaikan materi 

tanpa menggunakan metode atau strategi sehingga siswa kurang memahami 

apa yang disampaikan oleh guru. 

Dengan adanya penggunaan strategi mind mapping dalam proses 

pembelajaran matematika diharapkan guru agar lebih bisa memanfaatkan 

strategi-strategi pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam mempelajari 

matematika yang dianggap mereka sulit dan menjenuhkan. Dan dapat 

jelaskan bahwa strategi adalah cara dalam proses belajar yang didapat 

dijadikan sebagai penyalur pesan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Dari uraian di atas tentang pentingnya suatu strategi dalam pembelajaran 

yang baik terhadap prestasi belajar  siswa, penulis merasa tertarik untuk 



melakukan penelitian dalam hal pengaruh  penggunaan strategi pembelajaran 

dan mengetahui seberapa besar pengarunya terhadap prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran matematika dengan menggunakan strategi mind mapping. 

Dalam hal ini peneliti mengikuti prinsip penelitian kuntitatif dengan 

eksperimen. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VIII D SMP Islam 

Losari Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, 

maka dari judul “Pengaruh Penggunaan Strategi Mind Mapping terhadap 

Prestasi Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Segiempat” dapat 

diidentifikasi berbagai masalah yang berkaitan dengan pokok bahasan 

segiempat yang merupakan variable terikat. Diantaranya adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh penggunaan strategi mind mapping terhadap 

prestasi belajar siswa dalam menyelesaikan soal-soal pokok bahasan 

segiempat? 

2. Apakah terdapat pengaruh penggunaan strategi pembelajaran inkuiri 

terhadap prestasi belajar siswa pada pokok bahasan segiempat? 

3. Apakah terdapat pengaruh penggunaan strategi pembelajaran driil  

terhadap prestasi belajar siswa pada pokok bahasan segiempat? 

4. Apakah terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran cooperative 

learning terhadap prestasi  belajar siswa pada pokok bahasan segiempat? 

5. Apakah terdapat pengaruh penggunaan model pempelajaran pakem 

terhadap prestasi belajar siswa pada pokok bahasan segiempat? 



6. Apakah terdapat pengaruh penggunaan bilingual module terhadap 

prestasi belajar siswa pada pokok bahasan segiempat? 

7. Apakah terdapat pengaruh penggunaan lembar kerja siswa terhadap 

prestasi belajar siswa pada pokok bahasan segiempat? 

8. Apakah terdapat pengaruh penggunaan buku cetak matematika terhadap 

prestasi belajar siswa pada pokok bahasan segiempat? 

9. Apakah terdapat pengaruh penggunaan alat peraga terhadap prestasi 

belajar siswa pada pokok bahasan segiempat? 

10. Apakah terdapat pengaruh pemberian tugas dari guru terhadap prestasi 

belajar siswa pada pokok bahasan segiempat? 

11. Apakah terdapat pengaruh besar uang saku yang diberikan oleh orang tua  

terhadap prestasi belajar siswa pada pokok bahasan segiempat 

12. Apabila terdapat pengaruh, seberapa basar pengaruh  antara keduanya 

pada pokok bahasan segiempat? 

C. Pembatasan Masalah 

 Permasalah  diidentifikasi di atas, tidak mungkin peneliti dapat 

menelitinya dalam waktu yang bersamaan, baik yang berkaitan dengan 

penggunaan strategi mind mapping ataupun yang berkaitan dengan prestasi 

belajar yang dimiliki oleh siswa, karena keterbatasan waktu, tenaga maupun 

biaya yang dimiliki oleh peneliti. Oleh karena itu peneliti membatasi pada hal 

pengaruh pengunaan strategi pembelajaran Mind Mapping terhadap prestasi 

belajar siswa di kelas VII D di SMP Islam Losari tahun ajaran 2011/2012. 

Untuk itu penulis membatasi masalah diantaranya: 



Mind Mapping adalah satu teknik mencatat yang mengembangkan gaya 

belajar visual. Mind Mapping memadukan dan mengembangkan potensi kerja 

otak yang terdapat di dalam diri seseorang. Dengan adanya keterlibatan kedua 

belahan otak maka akan memudahkan seseorang untuk mengatur dan 

mengingat segala bentuk informasi, baik secara tertulis maupun secara verbal. 

Adanya kombinasi warna, simbol, bentuk dan sebagainya memudahkan otak 

dalam menyerap informasi yang diterima. Mind Mapping yang dibuat oleh 

siswa dapat bervariasi pada setiap materi. Hal ini disebabkan karena 

berbedanya emosi dan perasaan yang terdapat dalam diri siswa setiap saat. 

Suasana menyenangkan yang diperoleh siswa ketika berada di ruang kelas 

pada saat proses belajar akan mempengaruhi penciptaan peta pikiran. Dengan 

demikian, guru diharapkan dapat menciptakan suasana yang dapat 

mendukung kondisi belajar siswa terutama dalam proses pembuatan Mind 

Mapping. Proses belajar yang dialami seseorang sangat bergantung kepada 

lingkungan tempat belajar. Jika lingkungan belajar dapat memberikan sugesti 

positif, maka akan baik dampaknya bagi proses dan hasil belajar, sebaliknya 

jika lingkungan tersebut memberikan sugesti negatif maka akan buruk 

dampaknya bagi proses dan hasil belajar. 

Prestasi belajar adalah puncak hasil belajar yang dapat mencerminkan 

keberhasilan belajar siswa terhadap pencapaian tujuan belajar yang telah 

ditetapkan. Prestasi belajar siswa dapat meliputi aspek kognitif 

(pengetahuan). Salah satu tes yang dapat melihat pencapaian hasil belajar 

siswa adalah dengan melakukan tes prestasi belajar. Tes prestasi belajar yang 



diberikan oleh guru kepada siswa memiliki peranan penting, baik bagi guru 

ataupun bagi siswa yang bersangkutan. Bagi guru, tes prestasi belajar dapat 

mencerminkan sejauh mana materi pelajaran dalam proses belajar dapat 

diikuti dan diserap oleh siswa sebagai tujuan instruksional. Bagi siswa tes 

prestasi belajar bermanfaat untuk mengetahui sebagai mana kelemahan-

kelemahannya dalam mengikuti pelajaran.  

Pokok bahasan yang dijadikan sebagai bahan ajar dalam penelitian ini 

adalah bidang datar yaitu mengenai segiempat seperti: Persegi panjang, 

persegi, Jajar genjang, serta belah ketupat. 

D. Perumusan Masalah 

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk 

pertanyaansebagai berikut: 

1. Bagaimana respon siswa terhadap penggunaan strategi mind mapping pada 

pokok bahasan segiempat? 

2. Seberapa besar prestasi siswa kelas VII D SMP Islam Losari Brebes 

dengan menggunakan strategi mind mapping pada pokok bahasan  

segiempat? 

3. Adakah  pengaruh penggunaan strategi mind mapping terhadap prestasi 

belajar siswa pada pokok bahasan segiempat  di kelas VII D SMP Islam 

Losari Brebes? 

E. Tujuan Penelitian  

Bertolak dari pertanyaan penelitian yang terdapat didalam perumusan 

masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 



a. Mengetahui tentang bagaimana penggunaan strategi mind Mapping 

terhadap prestasi belajar siswa. 

b. Mengetahui data tentang prestasi belajar siswa setelah menggunakan 

strategi mind mapping pada pokok bahasan segiempat di kelas VII D 

SMP Islam Losari Brebes. 

c. Mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan Strategi pembelajaran 

Mind Mapping terhadap prestasi belajar siswa kelas VII D SMP Islam 

Losari Brebes. 

F. Kegunaan Penelitian    

Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan bermanfaat diantaranya 

sebagai berikut: 

a. Bagi guru: supaya menjadikan strategi mind mapping sebagai strategi 

alternatif dalam pembelajaran matematika. 

b. Bagi siswa: untuk dapat meningkatkan prestasi belajar khususnya dalam 

mata pelajaran matematika bukan hanya pada pokok bahasan segiempat 

saja, melainkan untuk pokok bahasan yang lain dengan menggunakan 

strategi mind mapping 

c. Bagi sekolah: agar dapat menciptakan suasana di lingkungan sekolah yang 

mendukung bagi tumbuh kembangnya prestasi siswa baik  dalam pelajaran 

matematika atau pelajaran yang lainnya. Sehingga sekolah akan 

menghasilkan generasi- generasi yang berkualitas karena siswanya 

mempunyai tingkat prestasi yang bagus. 
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