
i 
 

PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN MIND MAPS SEBAGAI UPAYA 

MENINGKATKAN  MOTIVASI  BELAJAR  DAN  PRESTASI BELAJAR 

 SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN 

 SOSIAL KELAS VIIIA SMP MUHAMMADIYAH 7  

SURAKARTA  TAHUN AJARAN 2011/2012 

 

 

 

 

NASKAH PUBLIKASI 

 

 

 

 

 

  

EKO PRIHATIN 

A 210080035 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2012 

 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

SURAT PERNYATAAN 

PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

Bismillahirrahmanirrohim 

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya: 

Nama   :  EKO PRIHATIN 

NIM   : A 210080035 

Fakultas/Jurusan : FKIP/PENDIDIKAN AKUNTANSI 

Jenis   : SKRIPSI 

Judul                               :  PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN MIND MAPS SEBAGAI 

UPAYA MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR DAN PRESTASI 

BELAJAR SISWA DALAM PROSES PEMELAJARAN ILMU 

PENGETAHUAN SOSIAL KELAS VIIIA SMP MUHAMMADIYAH 7 

SURAKARTA TAHUN AJARAN 2011/2012. 

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk: 

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perusahaan UMS atas penulisan karya ilmiah 

saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan. 

2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/mengalih formatkan, mengelola 

dalam bentuk pangakalan data (database), mendistribusikannya, serta 

menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada 

Perpustakaan UMS, tanpa perlu minta ijin dari saya selama tetap mencantumkan 

nama saya sebagai penulis/pencipta. 

3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak 

Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran 

hak cipta dalam karya ilmiah ini. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagai 

semestinya. 

Surakarta, Oktober 2012 

Yang menyatakan 

 

(EKO PRIHATIN) 



v 
 

ABSTRAK 

 

PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN MIND MAPS SEBAGAI UPAYA 

MENINGKATKAN  MOTIVASI  BELAJAR  DAN  PRESTASI BELAJAR 

 SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN 

 SOSIAL KELAS VIIIA SMP MUHAMMADIYAH 7  

SURAKARTA  TAHUN AJARAN 2011/2012 

 

Eko Prihatin, A 210 080 035, Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2012, 110 halaman. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu upaya untuk meningkatkan motivasi dan prestasi 

belajar siswa dalam proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dengan materi pajak 

dengan menggunakan metode pembelajaran Mind Maps siswa kelas VIIIA  SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012. 

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

dilaksnakan sebanyak dua siklus dimana masing-masing siklus dilalui empat tahapan, yaitu : 

(1) perencanaan tindakan; (2) pelaksanaan tindakan; (3) observasi tindakan; (4) refleksi 

tindakan. Subyek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIIIA SMP Muhammadiyah 7 

Surakarta tahun ajaran 2011/2012 sebanyak 33siswa. Penelitian ini dilaksanakan secara 

kolaborasi dengan guru mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Teknik pengumpulan data 

penelitian ini adalah menggunakan lembar observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 

analisis data penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini yaitu upaya meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa 

melalui metode pembelajaran Mind Maps pada siswa kelas VIIIA SMP Muhammadiyah 7 

Surakarta tahun ajaran 2011/2012. Hal tersebut didukung oleh fakta-fakta sebagai berikut:  1) 

motivasi belajar siswa sebelum tindakan kelas, tekun mengerjakan soal yang diberikan guru 

14 siswa(42,2%), dapat mempertahankan pendapatnya 17 siswa(51,1%), menanyakan apa 

yang belum jelas 13 siswa(39,4%), senang mencari dan memecahkan soal-soal 7siswa 

(21,2%), setelah tindakan siklus I, siswa yang tekun mengerjakan soal yang diberikan oleh 

guru 20siswa (60,6%), dapat mempertahankan pendapatnya 19siswa (57,6%), menanyakan 

apa yang belum jelas 25siswa (75,8%), senang mencari dan memecahkan soal-soal 9 siswa 

(27,3%), dan setelah tindakan siklus II meningkat menjadi siswa yang tekun mengerjakan 

soal yang diberikan guru 25siswa (75,8%), dapat mempertahankan pendapatnya 

22siswa(66,7%), menanyakan apa yang belum jelas 29siswa (87,9%),senang mencari dan 

memecahkan soal-soal 13siswa (39,4%). (2)  prestasi belajar siswa pra siklus siswa yang 

belum tuntas 28 (84,4%), yang tuntas 5 siswa ( 15,5% ) setelah tindakan siklus I siswa yang 

belum tuntas menjadi 18 siswa ( 54,5% ) dan siswa yang tuntas 15 siswa ( 45,5%). Setelah 

tindakan siklus II siswa yang belum tuntas menjadi 7 siswa ( 21,3% ) dan yang tuntas 

menjadi 26siswa (78,8% ).  

 

 

 

Kata kunci : Metode pembelajaran Mind Maps, Motivasi belajar siswa, prestasi belajar siswa. 
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PENDAHULUAN 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang 

pesat sekarang ini, bisa membawa dampak kemajuan diberbagai bidang kehidupan.  Agar 

dapat mengikuti dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diperlukan 

sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu usaha menciptakan sumber daya manusia 

yang berkualitas adalah melalui bidang pendidikan. 

Pendidikan merupakan suatu proses, yaitu usaha manusia dengan penuh tanggung 

jawab untuk membimbing peserta didik menuju kedewasaan. Oleh sebab itu,  pendidikan 

harus mendapatkan perhatian dan prioritas yang tinggi dari pemerintah, pengelola pendidikan 

maupun masyarakat umum. Diharapkan dengan proses pembelajaran pendidik mampu 

menghasilkan manusia yang menguasai ilmu teknologi, keterampilan, budi pekerti luhur, 

berkepribadian kuat, disiplin, bekerja keras, kreatif, percaya diri, penuh tanggung jawab serta 

mampu menghadapi permasalahan dengan sikap terbuka dan berpandangan jauh ke depan. 

Pendidikan dilihat dari definisi  merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, 

masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan kegiatan yang 

berlangsung di sekolah dan di luar sekolah. 

Menurut Syaiful Sagala ( 2003: 4) pendidikan adalah Usaha sadar tersebut dilakukan 

dalam bentuk pembelajaran dimana ada pendidik yang melayani para peserta didiknya 

melakukan kegiatan belajar, dan penididik yang menilai atau mengukur tingkat keberhasilan 

belajar peserta didik tersebut dengan prosedur yang ditentukan. 

Motivasi belajar memegang peranan yang penting dalam proses belajar. Apabila guru 

dan orang tua memberikan motivasi yang baik pada siswa atau anaknya, maka dalam diri 

siswa atau anak akan timbul dorongan dan hasrat untuk belajar lebih baik. Memberikan 

motivasi yang baik dan sesuai, maka anak dapat menyadari akan manfaat belajar dan tujuan 

yang hendak dicapai dengan belajar tersebut. Tanpa motivasi kegiatan belajar mangajar sulit 

untuk berhasil. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik 

pula, dengan kata lain, adanya usaha yang tekun yang didasari adanya motivasi, maka 

seseoarang yang belajar dapat melahirkan prestasi yang baik pula. 

Menurut Ngalim Purwanto (2004:73) mendefinisikan bahwa motivasi adalah “ Suatu 

usaha yang disadari untuk menggerakkan, menggarahkan dan menjaga tingkah laku 

seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau 

tujuan tertentu”. Sedangkan Menurut Sardiman (2011:73-103) motivasi adalah “ Daya 
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penggerak yang telah menjadi  aktif”. Motivasi dalam hal ini akan menjadi aktif pada saat-

saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan/mendesak. 

Berdasarkan Observasi yang sudah peneliti lakukan di SMP Muhammadiyah 7 

Surakarta juga tidak terlepas dari permasalahan tersebut. Masih banyak siswa-siswi yang 

kurang memahami materi yang sudah disampaikan oleh guru bidang studi, termasuk di kelas 

VIIIA. Siswa-siswi di kelas VIIIA sebenarnya tergolong siswa-siswi yang pintar tetapi 

motivasi untuk menerima dan memahami pelajaran sangat kurang dikarenakan proses 

pembelajaran yang monoton dan banyak didominasi oleh guru bidang studi. Jadi siswa 

merasa jenuh dan kurang tertarik akan materi yang disampaikan oleh guru. Mereka lebih 

banyak berbincang-bincang dengan teman sebangku daripada mendengarkan guru. Hal ini 

terlihat pada proses pembelajaran yang dilakukan guru ekonomi. Dari berbagai masalah 

diatas dapat terlihat pada observasi proses pembelajaran yang dilakukan guru ekonomi dari 

33 siswa Kelas VIII A sebagai berikut: 

Bahwa motivasi belajar siswa masih rendah yaitu siswa yang tekun mengerjakan soal 

yang diberikan oleh guru sebanyak 14 siswa (42,2%), Dapat mempertahankan pendapatnya 

sebanyak 17 siswa (51,1%), Menanyakan apa yang belum jelas sebanyak 13 siswa (39,4%), 

Senang mencari dan memecahkan sosl-soal sebanyak 7 siswa (21,2%) dan nilai siswa yang 

sudah memenuhi KKM (≥ 75) sejumlah 5 siswa dengan presentase 15,5%. 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas peneliti perlu untuk 

mengadakan suatu penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 

dengan judul “PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN MIND MAPS SEBAGAI 

UPAYA MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR DAN PRESTASI BELAJAR  SISWA 

DALAM PROSES PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KELAS VIIIA 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH 7 SURAKARTA TAHUN 

AJARAN 2011/2012”.  

Penelitian ini mempunyai perumusan masalah yaitu “  Apakah tindakan guru dalam 

pembelajaran ekonomi dengan penerapan metode pembelajaran Mind Maps dapat 

meningkatkan motivasi belajar dan prestasi belajar siswa? 

 

LANDASAN TEORI 

Pengertian Motivasi Belajar menurut Iif.Sofan (2011:34)  motivasi adalah dorongan 

yang memungkinkan peserta didik untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Dorongan itu 

hanya mungkin muncul dalam diri peserta didik manakala mereka merasa membutuhkan. 

Peserta didik yang merasa butuh akan bergerak dengan sendirinya untuk memenuhi 
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kebutuhannya. Oleh sebab itu, dalam rangka membangkitkan motivasi guru harus dapat 

menunjukkan pentingnya pengalaman dan materi belajar bagi kehidupan peserta didik, 

dengan demikian peserta didik akan belajar bukan hanya sekedar untuk memperoleh nilai 

atau pujian akan tetapi di dorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhannya. 

Menurut Sardiman (2011:86) macam-macam  atau jenis motivasi dapat dilihat dari 

berbagai sudut pandang antara lain: 

1) Motivasi dapat dilihat dari dasar pembentukannya: 

a) Motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir, jadi motivasi itu ada tidak 

perlu mempelajarinya misalnya dorongan untuk makan atau minum, dorongan 

untuk istirahat atau tidur dan lain-lain (bersifat biologis). 

b) Motif yang dipelajari yaitu motif yang timbul karena harus dipelajari terlebih 

dahulu, biasanya motif ini diisyaratkan secara sosial, misalnya: motif belajar 

ilmu tertentu, dorongan untuk hidup bermasyarakat dan lain-lain. 

2)  Jenis motivasi menurut pembagian Woodworth dan Marqius (2011:88) 

a) Motif Kebutuhan organis 

Motif yang muncul karena dibutuhkan oleh tubuh, misalnya : makan atau 

minum, bernafas, tidur, dll. 

b)  Motif darurat 

Motif darurat adalah motif yang timbul akibat adanya rangsangan dari luar, 

seperti dorongan untuk berusaha, untuk menyelamatkan diri, dll. 

c)  Motif objek 

Motif objek ini menyangkut kebutuhan untuk melakukan eksplorasi melakukan 

manipulasi, untuk menaruh minat. 

3)  Motivasi jasmani dan rohani 

 Motivasi jasmani meliputi kesehatan, gerak reflex, instink otomatis, dan nafsu.    

Sedangkan yang termasuk motivasi rohani adalah kemauan atau niat dari dalam diri 

seseorang. 

4)  Motivasi instrinsik dan ekstrinsik 

a)  Motovasi instrinsik 

Motif instrinsik adalah motif yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri 

tanpa adanya paksaan dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri. 

b)  Motif ekstrinsik 

Motif ekstrinsik adalah motif yang timbul sebagai akibat pengaruh dari luar 

individu, contohnya: seseorang belajar karena besok pagi ada ulangan agar 

mendapat nilai bagus. 
 

Pengertian Belajar Menurut Slameto (2003:2) Belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang dilakukan 

seseoranng untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang abru secara keseluruhan 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.  

Pengertian Mind Map menurut Buzan (2008: 4) mengungkapkan bahwa mind maps 

adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara hafiah yang akan “memetakan” 

pikiran. (http://ras-eko.blogspot.com/2011/05/model-pembelajaran-mind-mapping.html). 

 

http://ras-eko.blogspot.com/2011/05/model-pembelajaran-mind-mapping.html
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 Langkah-langkah pembelajaran Mind Maps menurut Iif.Sofan (2011:34) yaitu: Guru 

menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, guru menyajikan materi sebagaimana biasa, 

untuk mengetahui daya serap siswa, bentuklah kelompok berpasangan dua orang, 

menugaskan salah satu siswa dari pasangan itu menceritakan materi yang baru diterima dari 

guru dan pasangannya mendengar sambil membuat catatan-catatan kecil, kemudian berganti 

peran. Begitu juga kelompok lainnya, menugaskan siswa secara bergiliran/diacak 

menyampaikan hasil wawancaranya dengan teman pasangannya. Sampai sebagian siswa 

sudah menyampaikan hasil wawancaranya, guru mengulangi/menjelaskan kembali materi 

yang kiranya belum dipahami siswa, Kesimpulan/penutup. 

Kelebihan Metode Mind Maps yaitu: Cara ini cepat, teknik dapat digunakan untuk 

mengorganisasikan ide-ide yang muncul dikepala anda, proses mengganbar diagram bisa 

memunculkan ide-ide yang lain, diagram yang sudah terbentuk bisa menjadi panduan untuk 

menulis. 

Kelemahan metode Mind Maps yaitu: Hanya siswa yang aktif yang terlibat, tidak 

sepenuhnya murid yang belajar, jumlah detail informasi tidak dapat dimasukkan. 

 

Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir pada hakekatnya bersumber dari kajian teoritik dan sering 

diformulasikan dalam bentuk anggapan dasar, Menurut Arikunto (2006:68) yang dimaksud 

anggapan dasar adalah “suatu hal yang diyakinni kebenarannya oleh peneliti yang harus 

dirumuskan secara jelas”. 

Secara skematis kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru belum menggunakan metode 

pembelajaran yang tepat, sehingga 

siswa kurang termotivasi dalam 

suasana belajar ekonomi 

Kondisi  

Awal 

Pemecahan masalah dengan 

menggunakan metode pembelajaran 

Mind Maps 

Tindakan 

menggunakan metode Mind Maps akan 

meningkatkan motivasi belajar, prestasi 

belajar dan dapat menciptakan kondisi 

belajar yang menyenangkan 

Kondisi 

Akhir 
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Menurut Sugiyono (2010:96) “Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan penelitian dinyatakan dalam kalimat pertanyaan”. 

Dengan demikian hipotesis yang akan diajukan oleh penulis sebagaiberikut: “ Melalui 

penerapan metode pembelajaran Mind maps dapat meningkatkan motivasi belajar  dan 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS ekonomi kelas VIIIA SMP Muhammadiyah 7 

Surakarta tahun ajaran 2011/2012”. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat  Penelitian yaitu di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun ajaran 2011/2012, 

Waktu Penelitian dilaksanakan pada semester I  tahun ajaran 2011/2012. Jenis Penelitian ini 

adalah PTK, menurut Susilo (2007:16) Penelitian tindakan kelas (PTK) atau dalam bahasa 

inggrisnya Classroom Action Reseach (CAR) yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru kelas 

atau di sekolah tempat mengajar, dengan penekaan pada penyempurnaan atau peningkatan 

praktik dan proses dalam pembelajaran Penelitian ini merupakan suatu pencermatan terhadap 

kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja terjadi dalam sebuah kelas secara 

bersama.  PTK merupakan tindakan pemecahan masalah yang dimulai dari:  a) Perencanaan, 

b) Pelaksanaan, c) Observasi, d) Refleksi, e) Evaluasi yang telah disusun, dilakukan observasi 

dan evaluasi yang hasilnya digunakan sebagai masukan untuk melakukan refleksi yang 

dijadikan pertimbangan pada rencana tindakan selanjutnya. Subyek PenelitianS ini adalah 

siswa kelas VIII A SMP Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012, Sedangkan 

guru Ilmu Pengetahuan Sosial Sebagai Partner kolaborasi. 

Teknik Pengumpulan data ini menggunakan lembar Observasi, wawancara, 

dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis data penelitian ini menggunakan reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian inidiawali dengan melakukan observasi terlebih dahulu untuk memperoleh fakta 

lapangan Motivasi siswa dalam pembelajaran ekonomi dapat dilihat dari 4 indikator, yaitu: 1) 

tekun mengerjakan soal yang diberikan oleh guru, 2) dapat mempertahankan pendapatnya, 3) 

senang mencari dan memecahkan masalah 4) menanyakan apa yang belum jelas. 

Berdasarkan hasil observasi awal menunjukkan bahwa 33 siswa yang diamati, terdapat 

14 siswa (42,4%) tekun mengerjakan soal yang diberikan oleh guru, 17 siswa (51,5%) dapat 

mempertahankan pendapatnya, 13 siswa (39,4%) menanyakan apa yang belum jelas, dan 7 
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siswa (21,2%) senang mencari dan memecahkan soal-soal latihan. Data tersebut 

menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa dalam pembelajaran ekonomi masih rendah.  

Dari penelitian yang sudah dilaksanakan pada siklus I, Mengenai motivasi belajar 

mengalami peningkatan yaitu siswa yang tekun mengerjakan soal yang diberikan oleh guru 

20 siswa (60,6%), dapat mempertahankan pendapatnya 19 siswa (57,6%), menanyakan apa 

yang belum jelas 25 siswa (75,8%), senang mencari dan memecahkan soal-soal 9 siswa 

(27,3%). Setelah tindakan II meningkat menjadi siswa yang tekun mengerjakan soal yang 

diberikan oleh guru 75,8% ( 25 siswa), dapat mempertahankan pendapatnya meningkat 

menjadi 66,7% (22 siswa), menanyakan apa yang belum jelas meningkat menjadi 87,9% ( 29 

siswa ), senang mencari dan memecahkan soal- soal II meningkat menjadi 39,4% (13 siswa ). 

Hal ini dikarenakan siswa benar-benar memperhatikan peneliti pada saat menjelaskan materi 

dengan metode mind maps. 

Dalam proses pembelajaran, selain  mengamati motivasi belajar  peneliti juga meneliti 

prestasi belajar siswa, Setelah diadakan observasi  ternyata prestasi  belajar SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta masih rendah itu terbukti hanya 5 orang atau 15,5% siswa yang 

memenuhi  KKM dan 28 orang 84,4% belum memenuhi KKM. Setelah dilaksanakan 

perbaikan pada siklus I dengan metode Mind Maps diperoleh data nilai prestasi belajar. 

Berdasarkan data hasil penelitian yang sudah dilaksanakan pada siklus I  diperoleh nilai 

tertinggi 75 dan nilai terendah 50, pada Siklus I ini siswa yang tuntas dalam belajarnya 

sebanyak 15 siswa (45,5%), dan yang belum tuntas sebanyak 18 siswa (54,5%). Dari data 

hasil penelitian yang sudah dilaksanakan pada siklus II, mengenai prestasi belajar diperoleh 

data  nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 65, dan ada kenaikan rata-rata prestasi belajar dari 

siklus I sebesar 66,5 menjadi 8334 dan KKM  pada siklus II sebesar 75. Setelah siklus II 

diperoleh nilai siswa sebanyak 33, yang tuntas dalam belajarnya sebanyak 26 siswa (78,8%) 

dan yang belum tuntas sebanyak 7 siswa (21,3%). Penelitian  Tindakan Kelas yang 

dilaksanakan pada siswa kelas VIIIA SMP Muhammadiyah 7 Surakarta terdiri dari dari 2 

siklus yaitu  siklus I, siklus II. Setiap siklus ada 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. 
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Keterangan: 

Kondisi awal kelas VIIIA SMP Muhammadiyah 7 Surakarta sebelum penelitian 

motivasi belajar siswa yaitu tekun mengerjakan soal yang diberikan guru sebesar 42,2%, 

Pada siklus I  sebesar 60,6%, dan siklus II meningkat sebesar 75,8%, Dapat 

mempertahankam pendapatnya sebelum tindakan sebesar 51,5%, Siklus I sebesar 57,6%, dan 

siklus II sebesar 66,7%, Menanyakan apa yang belum jelas sebelum tindakan sebesar39,4%, 

Siklus I  75,8%, dan siklus II menjadi 87,9%, Senang mencari dan memecahkan soal-soal 

sebelum tindakan 21,2%, Siklus I sebesar 27,3%, dan siklus II meningkat menjadi 39,4%. 

Grafik Peningkatan Ketuntasan Prestasi Belajar Siswa kelas VIIIA SMP 

Muhammadiayah 7 Surakarta 

 

Keterangan: 

Kondisi awal prestasi belajar siswa kelas VIIIA SMP Muhammadiyah 7 Surakarta 

sebelum penelitian, Siswa yang tuntas dalam belajarnya sebesar 5 siswa (15,5%) setelah 

Siklus I dan diterapkan metode pembelajaran mind maps mengalami peningkatan yaitu 15 

42.20%

60.60%

75.80%

51.50%
57.60%

66.70%

39.40%

75.80%

87.90%

21.20%
27.30%

39.40%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Pra Siklus Siklus I Siklus II

Grafik Peningkatan Motivasi siswa

Tekun mengerjakan 
tugas yang diberikan 
oleh guru

Dapat mempertahankan 
pendapatnya

Menanyakan apa yang 
belum jelas

0

5

10

15

20

25

30

Pra Siklus Siklus I Siklus II

Ju
m

la
h

 S
is

w
a

Grafik peningkatan ketuntasan Prestasi 
belajar siswa



8 
 

siswa (45,5%) dan setelah siklus II siswa yang tuntas dalam pembelajarannya meningkat 

menjadi 26 siswa (78,8%). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan hasil penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 7 

Suarakarta kelas VIIIA ini dilakukan dalm dua siklus dan dapat dikemukakan bahwa metode 

pembelajaran Mind Maps efektif dalam meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran Ekonomi.Maka dapat diberikan kesimpulan sebgai berikut: Penerapan 

metode mind maps dapat meningkatkan motivasi belajar, peningkatan ini dapat dilihat dari 

tekun mengerjakan soal yang diberikan guru, dapat mempertahankan pendapatnya, 

menanyakan apa yang belum jelas, senang mencari dan memecahkan soal-soal. Disamping 

dapat meningkatkan motivasi belajar metode mind maps juga dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa, peningkatan tersebut dapat dilihat pada hasil ulangan atau nilai tes pada saat 

mengerjakan soal.Motivasi belajar siswa sebelum tindakan yaitu tekun mengerjakan soal 

yang diberikan guru  14siswa (42,2%), dapat mempertahankan pendapatnya 17siswa (51,5%), 

menanyakan apa yang belum jelas 13siswa (39,4%), senang mencari dan memecahkan soal-

soal 7siswa (21,2%), setelah siklus I siswa yang tekun mengerjakan soal yang diberikan oleh 

guru 20siswa(60,6%), dapat mempertahankan pendapatnya 19 siswa (57,6%), menanyakan 

apa yang belum jelas 25siswa (75,8%), senang mencari dan memecahkan soal-soal 9siswa 

(27,3%). Setelah siklus II siswa yang tekun mengerjakan soal yang diberikan oleh guru 25 

siswa(75,8%), dapat mempertahankan pendapatnya 22 siswa (66,7%), menanyakan apa yang 

belum jelas 29 siswa (87,9%), senang mencari dan memecahkan soal-soal 13 

siswa(39,4%).Prestasi belajar siswa pra siklus siswa yang tuntas 5 siswa (15,5%), yang belum 

tuntas 28siswa (84,4%), setelah siklus I siswa yang tuntas 15 siswa (45,5%), yang belum 

tuntas 18 siswa (54,5%), dan setelah siklus II siswa yang tuntas 26 siswa (78,8%), yang 

belum tuntas 7 siswa (21,3%). Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang bersifat 

kolaboratif ini, dalam usaha meningkatkan motivasi belajar dan prestasi belajar siswa dalam 

pembelajaran ekonomi melalui penerapan  metode pembelajaran Mind Maps, maka diajukan 

sejumlah saran sebagai berikut: (1)Terhadap Kepala Sekolah: Kepala sekolah harus bisa 

menjadi pemimpin dan penggerak perbaikan pembelajaran yang melibatkan guru. Hubungan 

guru dengan kepala sekolah dapat dikembangkan melalui kerja kolaboratif, Kepala sekolah 

harus dapat melaksanakan pemantauan terhadap proses pembelajaran di kelas. Kepala 

sekolah harus bersifat terbuka, bersedia menerima dan mendengarkan masukan berupa kritik 

dan saran dari guru dan siswa yang mengarah pada perbaikan serta berusaha mencari solusi 
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dari maslah yang dihadapi. (2) Terhadap Guru ekonomi yaitu: Guru ekonomi  hendaknya 

harus menerapkan proses pembelajaran  yang lebih menarik dengan harapan siswa tidak 

bosan selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, Guru hendaknya menggunakan 

metode pembelajaran yang variatif seperti metode  Mind Maps atau metode lain yang dapat 

meningkatkan motivasi belajar dan prestasi belajar siswa, Guru ekonomi diharapkan lebih 

peka dalam mengetahui kemampuan siswa terhadap penguasaan materi pembelajaran karena 

dapat dijadikan catatan penting bagi guru untuk melakukan perbaikan dalam proses belajar 

mengajar. (3) Terhadap siswa yaitu: Setiap siswa hendaknya dapat menjalin hubungan baik 

dengan guru agar proses belajar mengajar terasa nyaman dan menyenangkan, Siswa 

hendaknya selalu bersikap aktif dan bersemangat dalam setiap proses pembelajaran, Siswa 

hendaknya senantiasa menumbuhkan rasa percaya diri dan melatih keberanian dalam 

berbicara, baik dalam bertanya, mengemukakan ide maupun memberi tanggapan. (4) 

Terhadap peneliti berikutnya yaitu: Kepada peneliti selanjutnya hendaknya melakukan 

penelitian pada jenjang pendidikan yang lain dengan memperluas faktor-faktor lain yang 

dapat mempengaruhi motivasi dan prestasi belajar siswa, Kepada peneliti berikutnya 

hendaknya  mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan metode Mind Maps, 

Mengingat dalam penelitian tindakan kelas ini masih banyak kekurangan, maka sebaiknya 

dilakukan penelitian lebih lanjut yang serupa tetapi dengan materi dan metode yang berbeda. 

Hal ini perlu dilakuka agar proses pembelajaran ekonomi di sekolah di masa mendatang 

menjadi lebih baik dan bermutu sehingga menghasilkan lulusan yang handal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arikunto, Suharsimi. 2007. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Bumi Aksara. 

                 . 2006. Hakekat Kerangka Pemikiran. Jakarta: Bumi Aksara. 

(http://ras-eko.blogspot.com/2011/05/model-pembelajaran-mind-mapping.html 

Arifin, Zainal.1990. Evaluasi Instruksional. Bandung : Remadja Rasdakarya. 

Buzan. Online (2011). Pengertian Mind Maps   

Depdikbud. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 

Djamarah, Syaiful Bahri.2002. Psikologi Belajar. Jakarta: Rineka Cipta. 

Hamalik, Oemar. 2000. Psikologi Belajar Mengajar. Bandung: CV. Mandar Maju. 

Iif, Sofan, Tatik. 2011. Strategi Pembelajaran Sekolah Terpadu. Jakarta: Prestasi Pustaka. 

Marqius, Woodworth. 2011. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Raja 

Grafindo Persada. 

Moleong Lezi. J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 

Ngalim, Purwanto. 2003. Psikologi Pendidikan.Bandung: Remaja Rosdakarya. 

Sardiman  A. M. 2011. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada. 

Slamento.2003. Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. Jakarta: Rineka  Cipta 

Sudjana, Nana. 2005. Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru. 

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif  R&B. 

Bandung: Alfabeta. 

Suryabrata, Sumadi. 2002. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali. 

Syaiful, Sagala. 2003. Konsep dan Makna Pembelajaran. Bandung: Alfabeta. 

Uno, Hamzah. 2007. Teori Motivasi dan pengukurannya. Jakarta: Bumi Aksara. 

http://ras-eko.blogspot.com/2011/05/model-pembelajaran-mind-mapping.html

