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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan motivasi dan prestasi belajar 

siswa kelas VIII Internasional MTs PPMI Assalaam Sukoharjo melalui penerapan metode Mind 

Map. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII Internasional MTs 

PPMI Assalaam Sukoharjo yang berjumlah 31 siswa. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan 

selama tiga kali putaran. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, 

catatan lapangan, tes, dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data digunakan teknik 

triangulasi data. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan metode alur yaitu reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa penerapan metode Mind Map dapat meningkatkan motivasi dan prestasi 

belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada kelas VIII Internasional MTs PPMI 

Assalaam Sukoharjo. Hal ini dapat dilihat dari : (1) mengerjakan pekerjaan rumah sebelum 

tindakan 77,42% sesudah tindakan menjadi 87,096% (2) kesiapan mengikuti kegiatan 

pembelajaran sebelum tindakan 48,39% sesudah tindakan menjadi 83,87%, (3) mengajukan 

pertanyaan sebelum tindakan 6,45% sesudah tindakan menjadi 32,25%, (4) memenuhi KKM 

sebelum tindakan 45,16% sesudah tindakan menjadi 64,52%. Kesimpulan penelitian ini adalah 

bahwa penggunaan metode Mind Map dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan 

motivasi dan prestasi belajar. 

 

Kata Kunci : Metode Mind Map, Motivasi, Prestasi Belajar 
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I. PENDAHULUAN 

Pelajaran matematika mempunyai peranan yang sangat penting di dalam pendidikan, 

namun kenyataannya banyak siswa menganggap matematika sebagai pelajaran yang sulit dan 

kurang menyenangkan, sehingga berdampak pada rendahnya hasil belajar. Mata pelajaran 

matematika diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar sampai perguruan 

tinggi untuk membekali peserta didik agar memiliki kemampuan berfikir logis, analitis, 

sistematis, kritis dan kreatif. Kompetisi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki 

kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk menghadapi 

keadaan yang selalu berubah dan tidak pasti. 

Guru merupakan komponen penting yang menentukan keberhasilan siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar. Guru memiliki peranan yang sangat vital dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas. Pengelolaan kelas yang efektif dan efisien adalah salah satu tugas 

seorang guru dalam setiap kegiatan pembelajaran di kelas. Guru sebagai fasilitator dalam 

kegiatan pembelajaran memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas siswa dan 

prestasi belajar siswa terutama dalam belajar matematika. Guru perlu memperhatikan, 

memikirkan dan merencanakan proses pembelajaran yang menarik bagi siswa, sehingga 

siswa secara efektif terlibat dalam proses pembelajaran. 

Mempelajari matematika diperlukan dorongan yang kuat dari dalam diri siswa sendiri 

maupun dorongan dari luar diri siswa. Dorongan ini lazim disebut dengan motivasi. Siswa 

yang mempunyai motivasi tinggi melakukan segala sesuatu dengan penuh semangat, terarah 

dan penuh dengan rasa percaya diri. Hal ini berlaku juga pada kegiatan belajar siswa. Siswa 

yang mempunyai motivasi belajar tinggi akan lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan 

belajar, sehingga prestasi tercapai secara optimal. Motivasi belajar merupakan hal yang 

penting dan perlu diketahui oleh setiap guru guna menumbuhkan gairah, emosi dan semangat 

belajar siswa. Motivasi berkaitan dengan sejumlah keterlibatan siswa dalam aktivitas di kelas 

seperti dorongan untuk melakukan sesuatu berdasarkan tujuan tertentu, kebiasaan, kebutuhan 

dan hasrat tertentu. Hal ini akan erat kaitannya dalam usaha untuk mencapai tujuan belajar 

matematika, keuletan dalam belajar matematika, kepuasan dan kebahagiaan terhadap 

matematika  dan penggunaan waktu dalam belajar matematika. 
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Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti diperoleh data 1) Banyaknya 

siswa yang mengerjakan tugas rumah sebanyak 24 siswa atau 77,42%, 2) Siap mengikuti 

kegiatan pembelajaran sebanyak 15 siswa atau 48,39%, 3) Bersedia mengajukan pertanyaan 

dalam proses pembelajaran sebanyak 2 anak atau 6,45% dan sebanyak 14 siswa atau 45,16% 

yang mampu memenuhi KKM. Jumlah tersebut rendah karena masih di bawah 50% dari 

seluruh siswa. 

 

II. LANDASAN TEORI 

Penelitian yang relevan dengan metode pembelajaran matematika melalui metode 

Mind Map untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar matematika siswa. Ernik 

Listiana (2008) dalam penelitiannya tentang upaya peningkatan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika dengan menggunakan PBL (Problem Based Learning) 

menyimpulkan bahwa model pembelajaran dengan menggunakan PBL dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa yang dilihat dari hasil evaluasi terhadap profil kelas. Purwati (2007) 

melalui penelitiannya menyimpulkan bahwa ada peningkatan motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika melalui pendekatan humanistis terutama pada pokok bahasan 

pecahan. Siswa yang memiliki motivasi belajar yaitu meliputi keaktifan siswa (bertanya, 

mengemukakan ide, dan mengerjakan soal), perhatian siswa dan kemandirian siswa dalam 

pembelajaran matematika meningkat setelah diterapkannya pendekatan humanistis dalam 

proses pembelajaran. Penelitian yang dilakukan oleh Diah Rosi Kartikasari (2006) mengenai 

peningkatan motivasi dan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran matematika dengan 

menggunakan pendekatan montessori menyimpulkan bahwa dengan pendekatan Montessori 

dapat meningkatkan motivasi belajar dan keaktifan siswa terhadap matematika melalui suatu 

permainan sehingga hasil belajar turut mengalami peningkatan. Penelitian yang dilakukan 

oleh Trifani Wiji Lestari (2006) mengenai efektivitas penilaian berbasis portopolio dalam 

peningkatan motivasi belajar siswa SMP pada pelajaran matematika menyimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan penilaian portopolio dapat meningkatkan motivasi siswa 

dilihat dari ketekunan dalam belajar, peningkatan dalam bertanya dan partisipasi aktif dalam 

pembelajaran dapat dilihat dari keberanian mengerjakan didepan kelas serta penyelesaian 

tugas  yang meningkat. 
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Pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional, 

untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar 

Dimyati dan Mudjiono (2007:108). Menurut Uno (2007: 129) matematika adalah sebagai 

suatu bidang ilmu yang merupakan alat pikir, berkomunikasi, alat untuk memecahkan 

berbagai persoalan praktis, yang unsur-unsurnya logika dan intuisi, analisis dan konstruksi, 

generalitas dan individualis, serta mempunyai cabang-cabang antara lain aritmatika, aljabar, 

geometri dan analisis. 

Mind Map dapat menghubungkan konsep yang baru diperoleh siswa dengan konsep 

yang sudah didapat dalam proses pembelajaran, sehingga menimbulkan adanya tindakan 

aktif yang dilakukan oleh siswa. Sehingga akan menciptakan suatu hasil peta pikiran berupa 

konsep materi baru dan berbeda. Mind Map merupakan salah satu produk kreatif yang 

dihasilkan oleh siswa dalam kegiatan belajar.  

Motivasi belajar merupakan keseluruhan daya atau dorongan penggerak yang berasal 

dari dalam diri siswa maupun yang berasal dari luar diri siswa untuk menimbulkan kegiatan-

kegiatan belajar, yang menjamin kegiatan kelangsungan dari kegiatan belajar dan 

memberikan arah kepada belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subyek belajar dapat 

tercapai. prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang 

mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar. 

 

III. METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 

dilakukan dengan cara kolaborasi kerjasama antara peneliti dengan guru matematika MTs 

PPMI Assalaam Sukoharjo. Penelitian tindakan merupakan kegiatan pemecahan masalah 

yang dimulai dari: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) observasi, 4) refleksi, dan 5) evaluasi. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII Internasional MTs PPMI 

Assalaam Sukoharjo tahun pelajaran 2012/2013. 

Pelaksanaan tindakan penelitian adalah guru matematika berdasarkan perencanaan 

yang telah dibuat. Pengamatan selama tindakan penelitian dilakukan oleh peneliti bersama 

guru matematika yang semula mengajar dikelas. Kejadian-kejadian penting selama proses 
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tindakan berlangsung yang belum termuat dalam pedoman observasi dibuat pada catatan 

lapangan . 

Penelitian ini tentang penggunaan metode Mind Map untuk meningkatkan motivasi 

dan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada materi bangun ruang sisi 

datar dan penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VIII Internasional MTs PPMI Assalaam 

Sukoharjo tahun ajaran 2012/2013. 

Penelitian tindakan berbasis kelas ini diharapkan dapat meningkatkan keaktifan 

siswa. Dalam penelitian ini guru dan peneliti  telibat dalam penelitian sejak:  1) dialog awal, 

2) perencanaan, 3) pelaksanaan tindakan, 4) observasi, 5) refleksi, 6) evaluasi, 7) 

penyimpulan hasil berupa pengertian dan pemahaman. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti dan guru matematika 

kelas VIII Internasional MTs PPMI Assalaam Sukoharjo melalui observasi, catatan  

dilapangan, wawancara dan dokumentasi. Data bersumber dari interaksi guru dan siswa 

dalam pembelajaran matematika yang berupa data tindak belajar atau perilaku belajar yang 

dihasilkan dari tindakan mengajar. 

Instrumen penelitian ini adalah mengamati keaktifan siswa dengan indikator: (1) 

mengerjakan pekerjaan rumah, (2) kesiapan mengikuti pelajaran, (3) mengajukan pertanyaan, 

(4) memenuhi KKM (      . 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan pembelajaran secara keseluruhan sampai berakhirnya tindakan kelas 

putaran III, perilaku siswa yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini mengalami perubahan yang positif. Hasil penelitian pada tindakan kelas 

putaran III diperoleh kesepakatan bahwa tindakan belajar yang diambil telah berhasil 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika pada materi himpunan. 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah meningkatkan motivasi dan prestasi 

belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Terkait dengan motivasi dan prestasi belajar 

siswa, peneliti telah melakukan observasi pendahuluan tentang motivasi dan prestasi belajar 

siswa sebelum tindakan penelitian. Hasil observasi pendahuluan yang telah dilakukan 

menyimpulkan bahwa terdapat beberapa siswa yang motivasi dan prestasi belajarnya masih 

kurang dalam proses pembelajaran. Indikator – indikator motivasi dan hasil belajar siswa 
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yang nampak adalah; a) mengerjakan pekerjaan rumah, b) kesiapan mengikuti kegiatan 

pembelajaran, c) mengajukan pertanyaan, d) memenuhi KKM (      . 

Berdasarkan hasil observasi diperoleh beberapa keterangan atau gambaran tentang 

keaktifan siswa bahwa pada saat sebelum putaran dari sejumlah 30 siswa kelas VII A yang 

hadir, terdapat 5 siswa (16,66%) yang mengemukakan idea atau pendapat, 8 siswa (26,66%) 

yang mengajukan dan menjawab pertanyaan, 7 siswa (23,33%) yang mengerjakan soal di 

depan kelas. 

Berdasarkan hasil observasi diperoleh beberapa keterangan atau gambaran tentang 

motivasi dan prestasi belajar siswa bahwa pada saat sebelum putaran dari sejumlah 31 siswa 

kelas VIII Internasional yang hadir, terdapat 24 siswa (77,42%) yang mengerjakan pekerjaan 

rumah, 15 siswa (48,39%) siap mengikuti kegiatan pembelajaran, 2 siswa (6,45%) 

mengajukan pertanyaan, 14 siswa (45,16%) yang memenuhi KKM dalam prestasi belajar . 

Data hasil penelitian tindakan kelas putaran I terdapat peningkatan dari sebelum 

putaran. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari naiknya presentase tindakan tiap indikator 

yang diamati. Peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa pada putaran ini dapat dilihat dari 

sejumlah 31 siswa kelas VIII Internasional yang hadir, terdapat 26 siswa (83,87%) yang 

mengerjakan pekerjaan rumah, 20 siswa (64,52%) siap mengikuti kegiatan pembelajaran, 2 

siswa (6,45%) mengajukan pertanyaan, 15 siswa (48,39%) yang memenuhi KKM dalam 

prestasi belajar . 

Data tindakan kelas putaran II terdapat peningkatan dari tindakan kelas putaran I. 

Peningkatan tersebut dapat dilihat dari naiknya presentase tiap – tiap indikator yang diamati. 

Peningkatan siswa pada putaran ini dapat dilihat dari sejumlah siswa 31 siswa kelas VIII 

Internasional yang hadir, terdapat 27siswa (87,096%) yang mengerjakan pekerjaan rumah, 23 

siswa (74,19%) siap mengikuti kegiatan pembelajaran, 5 siswa (16,13%) mengajukan 

pertanyaan, 17 siswa (54,84%) yang memenuhi KKM dalam prestasi belajar . 

Data tindakan kelas putaran III terdapat peningkatan dari tindakan kelas putaran II. 

Peningkatan tersebut dapat dilihat dari naiknya presentase tiap – tiap indikator yang diamati. 

Peningkatan siswa pada putaran ini dapat dilihat dari sejumlah siswa 31 siswa kelas VIII 

Internasional yang hadir, terdapat 27 siswa (87,096%) yang mengerjakan pekerjaan rumah, 

16 siswa (83,87%) siap mengikuti kegiatan pembelajaran, 10 siswa (32,25%) mengajukan 

pertanyaan, 20 siswa (64,52%) yang memenuhi KKM dalam prestasi belajar . 
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Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa motivasi dan prestasi belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika pada materi bangun ruang sisi datar mengalami peningkatan pada 

setiap putaran. Data-data mengenai peningkatan motivasi dan prestasi belajar siswa dari 

sebelum putaran sampai dengan tindakan kelas putaran III dapat disajikan dalam table dan 

grafik berikut: 

 

Tabel 4.1 Peningkatan Motivasi dan Prestasi Belajar Matematika Siswa 

No Aspek 

Sebelum 

Tindakan 

Setelah Tindakan 

Putaran I 

31 siswa 

Putaran II 

31 siswa 

Putaran III 

31 siswa 

1 Mengerjakan tugas rumah 

24 

(77,42%) 

26 (83,87%) 

27 

(87,096%) 

27 

(87,096%) 

2 

Siap mengikuti kegiatan 

pembelajaran 

15 

(48,39%) 

20 

(64,52%) 

23 

(74,19%) 

26 

(83,87) 

3 Mengajukan pertanyaan 

2 

(6,45%) 

2 

(6,45%) 

5 

(16,13%) 

10 

(32,25%) 

4 Memenuhi KKM 
14 

(45,16%) 

15 

(48,39%) 

17 

(54,84%) 

20 

(64,52%) 
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Gambar 4. 1 

Grafik Peningkatan Motivasi dan Prestasi Belajar Matematika Siswa 

Dalam kegiatan penelitian ini hasil penelitian dari kerja kolaborasi antara peneliti 

dengan guru MTs PPMI Assalaam Sukoharjo. Penelitian ini merupakan upaya untuk 

meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika 

menggunakan metode Mind Map pada kelas VIII Internasional MTs PPMI Assalaam 

Sukoharjo. 

Tujuannya adalah meningkatkan mtivasi dan prestasi belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika. Proses pembelajaran menggunakan metode Mind Map 

merupakan upaya untuk meningkatkan keaktifan siswa, upaya – upaya tersebut dilakukan 

dengan cara memberikan kesempatan siswa untuk belajar mengemukakan pendapatnya 

dan mencari tahu informasi sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Selain itu, 

pada model pembelajaran ini peran guru sebagai fasilitator, memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide dan mengajak siswa 

agar dengan menyadari menggunakan strategi – strategi mereka sendiri yang pada 

akhirnya ada kesempatan cukup bagi siswa untuk mempertahankan dan 

mempertanggungjawabkan pendapatnya. 
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Hasil kerja kolaborasi yaitu perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, hasil 

pelaksanaan tindakan kelas yang dibuat oleh peneliti bersama guru matematika serta 

tanggapan guru matematika kelas Mts PPMI Assalaam Sukoharjo diperoleh bahwa 

penggunaan metode Mind Map dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan 

motivasi dan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika. 

Tindak belajar yang dilakukan siswa pada setiap putaran mengalami perubahan ke 

arah yang lebih baik. Siswa lebih memperhatikan pengerjaan pekerjaan rumah, siswa 

mau bertanya jika masih ada kesulitan dan siswa lebih memperhatikan tentang persiapan 

belajarnya sebelum pembelajaran dimulai. Indikator motivasi yang pada penelitian ini 

telah mengalami peningkatan mendukung pula adanya peningkatan prestasi belajar siswa 

selama tindakan berlangsung. 

 

V. KESIMPULAN 

Pembelajaran matematika dengan metode Mind Map (peta pikiran) merupakan 

pembelajaran yang dirancang oleh guru untuk memberikan siswa tentang ketrampilan 

berfikir, serta merupakan suatu metode pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk 

menghubungkan konsep-konsep yang penting dalam mempelajari suatu materi pelajaran 

sehingga dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilakukan antara peneliti dengan guru 

matematika dalam pembelajaran matematika melalui metode Mind Map untuk 

meningkatkan motivasi dan prestasi belajar matematika siswa dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Penerapan metode Mind Map dalam pembelajaran matematika memberikan hasil yang 

signifikan untuk peningkatan motivasi belajar matematika. Hal ini dapat dilihat dari 

indikator yang diamati dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

a. Siswa yang mengerjakan pekerjaan rumah dari 77,42% meningkat menjadi 87,096%  

b. Siswa yang siap mengikuti pembelajaran dari 48,38% meningkat menjadi 83,87% 

c. Siswa yang mengajukan pertanyaan dari 6,45% meningkat menjadi 32,25 % 

2. Prestasi belajar siswa meningkat. Hal ini dapat dilihat dari indikator yang diamati dalam 

penelitian yaitu nilai siswa yang memenuhi standar KKM ≥ 73 pada putaran I hanya 
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48,39% siswa yang mampu memenuhi KKM. Putaran II meningkat menjadi 54,84%. 

Putaran III meningkat hingga 64,52%. 
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