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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN MIND MAPPING TERHADAP 

HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI DI 

KELAS X SMA NEGERI NAWANGAN PACITAN 

Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar 

siswa dalam penggunaan model pembelajaran Mind Mapping pada mata pelajaran 

ekonomi di kelas X SMA Negeri Nawangan pada materi Bank Sentral. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen semu (quasi eksperimen) 

dengan desain penelitian ini adalah pretest-posttest control group design. Populasi 

dalam penelitian adalah siswa kelas X SMA Negeri Nawangan. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan teknik purposive sampling dengan kelas X IPS 1 sebagai kelas 

eksperimen dan kelas X IPA 1 sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi, tes dan dokumentasi. Teknik analisis untuk menguji hasil 

penelitian menggunakan uji independent sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Ada perbedaan hasil belajar siswa dalam pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Mind Mapping dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Hal 

ini ditunjukan dari hasl Uji t yang menunjukkan perbedaan siginifikan, nilai = 4,788 

> = 2,013 dengan taraf signifikansi 5%. Gain skor pada kelas eksperimen dalam 

kategori tinggi sedangkan kelas control dalam kategori sedang. 

Kata kunci: Mind Mapping, hasi belajar siswa, model pembelajaran 

Abstract 

The aim of this research is to describe the improvement of students’ learning 

outcome in using Mind Mapping learning model on economic subjects in class X 

Nawangan Public High School in Central Bank material. The research methodology 

used was quasi experiment method with pretest-posttest control group design. The 

population in this research was X grade students of Nawangan Public High Scool. 

The sampling was using purposive sampling technique with X IPS 1 as experiment 

class and X IPA 1 as control class. The data collection technique was using 

observation, test, and documentation. The analysis technique used to test the research 

result was independent sample t-test. The research result indicate that There were 

differences in student learning outcomes in learning using Mind Mapping learning 

model  to conventional learning. This was proofed by the t test result which shown 

the significant value of 4,788 > = 2,013 with the significance level of 5%. The gain 

score of experimental class was in the high category while the control class was in 

the medium category. 

Keywords: Mind Mapping, student learning outcomes, Learning Model 
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1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu hal yang dibutuhkan oleh manusia. Pendidikan 

juga merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas manusia melalui proses 

pengajaran, penelitian dan pelatihan. Pendidikan di era globalisasi ini mampu 

membawa dampak bagi segala aspek kehidupan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, 

agama, maupun budaya. Salah satu tantangan yang dihadapi pada era globalisasi 

seperti sekarang ini yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu 

bersaing dalam berbagai hal.  

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dalam 

proses kehidupan. Majunya suatu bangsa dipengaruhi oleh mutu pendidikan karena 

pendidikan yang bagus akan mencatak sumber daya manusia yang berkualitas. 

Pendidikan yamg dimaksud adalah pendidikan formal dan non formal, tetapi 

pendidikan formal menjadi ujung tombak dalam mencetak generasi masa depan yang 

hebat (Yunita Anngraini, 2017). Tartono (2006) menyatakan bahwa peninkatan 

kualitas pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu guru, siswa, metode, 

sarana dan prasarana pembelajaran, kurikulum, media, serta biaya. Guru yang 

bermutu merupakan faktor utama dalam peningkatan kualitas pendidikan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya masusia. 

Upaya peningkatan kualitas pendidikan diharapkan dapat meningkatkan harkat 

dan martabat bangsa dan negara. Oleh karena itu peningkatan dan pembaharuan 

dalam pendidikan harus selalu dilakukan untuk upaya meningkatkan kualitas 

pendidikan nasional. Kemajuan dari suatu bangsa dapat dicapai dengan kualitas 

pendidikan yang semakin baik. Ratika Sari Dewi ( 2018) menyatakan bahwa 

peningkatan kualitas pendidikan haruslah didukung dengan adanya peningkatan 

kualitas tenaga kependidikannya. Guru merupakan tenaga pendidik yang memiliki 

tugas utama unuk mendidik, mengajar, melatih, serta mengarahkan sehingga peserta 

didik dapat dengan mudah menyerap ilmu yang didapatkan.  

Alexandra Kudryashova (2016) menyatakan bahwa tugas utama seorang guru 

adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan di mana siswa dapat 

memperoleh pengetahuan langsung dengan bimbingan guru. Pada dasarnya, peran 

aktif siswa dalam pembelajaran di zaman yang serba modern ini merupakan suatu 
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kebutuhan utama. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dengan cara meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Oleh karenanya, guru diharapkan dapat menggunakan berbagai cara 

dalam proses pembelajaran, salah satunya adalah dengan menggunakan model 

pembelajaran yang kreatif dan inovatif, agar suasana belajar menjadi aktif.  

Dalam mewujudkan suasana belajar yang aktif dan inofatif diperlukan adanya 

suatu hubungan timbal balik antara guru dengan siswa. Suasana belajar yang aktif 

dan inofatif dapat tercipta melalui proses belajar yang menyenangkan agar siswa 

tidak bosan dalam menerima pelajaran dari guru. Proses belajar yang yang 

menyenangkan dapat diciptakan dengan menggunakan medel pembelajaran yang 

inofatif. Proses belajar mengajar yang menyenangkan bertujuan supaya siswa mudah 

memahami   

materi pelajaran dengan tujuan siswa dapat mendapatkan hasil belajar yang 

maksimal dan sesuai dengan yang diinginkan. 

Berdasarkan hasil pengamatan model pembelajaran yang digunakan dalam 

mata pelajaran ekonomi masih bersifat teacher centered dengan proses belajar 

mengajar satu arah, sehingga suasana dalam pembelajaran cenderung pasif. Proses 

belajar mengajar yang bersifat satu arah cenderung membuat siswa menjadi bosan 

dan kurangnya perhatian siswa terhadap materi yang disampaikan. Akibatnya proses 

pembelajaran tidak berjalan sesuai dengan yang telah diharapkan dan akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa 

Dari penjelasan tersebut dapat diidentifikasi, rendahnya hasil belajar ekonomi 

disebabkan oleh kurangnya perhatian siswa pada saat proses belajar mengajar sedang 

berlangsung. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya inovasi dalam model 

pembelajaran, sehingga siswa merasa bosan saat proses belajar sedang berlangsung. 

Maka diperlukannya inovasi dalam model pembelajaran yang melibatkan siswa 

secara menyeluruh, sehingga proses belajar mengajar akan bersifat  dua arah. Proses 

belajar mengajar seperti ini akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, 

sehingga siswa dapat dengan mudah memahami materi pelajaran yang disampaikan 

oleh guru. Hal tersebut akan berdampak kepada hasil belajar mata pelajaran 

ekonomi. 
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Berdasarkan uraian diatas maka metode pembelajaran yang dapat digunakan 

oleh guru yaitu Mind Mapping yang merupakan model dengan memanfaatkan otak 

siswa sebagai pusat untuk memperoleh informasi yang sedang dipelajari, sehingga 

mudah untuk dipahami dan diingat. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian 

dengan judul “ Penerapan Model Pembelajaran Mind Mapping Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di Kelas X SMA Negeri Nawangan 

Pacitan” 

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu (quasi eksperimen). Dikatakan 

eksperimen semu karena mendekati eksperimen. Penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dari pengaruh model pembelajaran Mind 

Mapping. 

Dikatakan penelitian eksperimen semu karena banyak faktor yang tidak dapat 

dikontrol secara ketat oleh peneliti. Pada penelitian semu subyek penelitiannya 

adalah siswa.  Di dalam penelitian eksperimen semu terlebih dahulu menentukan 

kelas eksperimen dan kelas kontrol, kemudian kedua kelas tersebut diberi perlakuan. 

Hasil yang diperoleh tidak benar-benar dari perlakuan yang telah peneliti berikan 

karena dapat dipengaruhi oleh kondisi siswa pada saat tes. Variabel dalam penelitian 

ini ada dua yaitu variabel bebas (model Pembelajaran) dan variabel terikatnya (hasil 

belajar siswa). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 

Nawangan yang terbagi dalam 4 kelas. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah purposive sampling. Penentuan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

melalui pertimbangan dan pengamatan, maka diperoleh kelas kontrol yaitu kelas X 

IPA 1 dan kelas eksperimen yaitu kelas X IPS 1 SMA Negeri Nawangan. Penelitian 

ini dilaksanakan di SMA Negeri Nawangan. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Maret. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

lembar observasi, tes, dan dokumentasi.  Uji coba instrumen yang digunakan adalah 

uji validitas instrumen dan uji reliabilitas instrumen. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji pra syarat analisis yaitu uji normalitas data 

dan uji homogenitas, uji hipotesis menggunakan uji independent sample t-test dengan 
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taraf signifikansi 5%, dan gain score variabel hasil belajar siswa. Perhitungan dengan 

program SPSS. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program yang digunakan untuk membuat Mind Mapping adalah program 

iMindMap11. Program ini sangat mudah digunakan dengan menghasilkan gambar 

yang berwarna warni dan memiliki berbagai variaan bentuk. Program ini juga 

memiliki berbagai fitur yang menarik. Serta cara menyimpannya pun mudah ada 

berbagai varian untuk menyimpan hasil Mind Mapping dengan menggunakan 

aplikasi iMindMap11. 

Gambar 1. Tampilan Model Pembelajaran Mind Mapping mata pelajaran ekonomi 

materi Bank Sentral. 
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3.1 Perbedaan Hasil Belajar Siswa dengan Menggunakan Model Pembelajaran

Mind Mapping

Tabel 1. Data Hasil Belajar Siswa 

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata pre-test dan post-test hasil 

belajar awal dan akhir kelas eksperimen dan kontrol terdapat perbedaan yang signifikan. 

Hal tersebut dibuktikan dengan rata-rata pre-test pada kelas eksperimen dengan model 

pembelajaran Mind Mapping yaitu 42,71 berubah menjadi 85,63 pada post-test. 

Sedangkan pada kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional rata-rata pre-test yang 

diperoleh sebesar 38,54 berubah menjadi 64,58 pada posttest. Berdasarkan uji 

Independent Sampe t-Test diperoleh thitung sebesar 4,788 dan ttabel sebesar 2,013 

(thitung > ttabel). Nilai taraf signifikansi juga menunjukkan 0,000 yang bererti Ho 

ditolak, berarti menunjukkan ada perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa 

antara pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran Mind Mapping dengan 

pembelajaran konvensional. Selain itu dari perhitungan Gain Score yang diperoleh 

kelas eksperimen lebih besar dari pada kelas kontrol yaitu 0,76>0,53. Gain Score kelas 

eksperimen dalam kategori tinggi sedangkan pada kelas kontrol tergolong sedang. 

Penelitian menunjukkan bahwa kelas eksperimen dengan menggunakan model 

pembelajaran Mind Mapping lebih baik dibandingkan kelas kontrol dengan 

pembelajaran konvensional. Hal tersebut dibuktikan dengan perbedaan dan 

Sumber 

Variasi 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

N 24 24 24 24 

Mean 42,71 85,63 38,54 64,58 

Mode 50 90 40 85 

Std. Deviation 10,833 11,162 9,495 18,411 

Minimum 20 65 20 35 

Maximum 60 100 50 95 
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peningkatan nilai rata-rata hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi dari pada nilai 

rata-rata hasil belajar siswa kelas kontrol. Adanya model pembelajaran Mind 

Mapping  mempengaruhi perbedaan hasil belajar diakibatkan oleh beberapa faktor. 

Salah satu diantaranya adalah penyampaian materi dengan konsep yang berbeda. 

Pembelajaran dengan model pembelajaran Mind Mapping ini mampu menampilkan 

materi yang menarik sehingga siswa dapat memahami materi lebih baik. Sedangkan 

pada kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional cenderung belum mampu 

menjadikan siswa lebih paham mengenai materi yang disampaikan. Penyebabnya 

yaitu pembelajaran konvensional terkesan membosankan dan konsep penyampaian 

materi kurang menarik. Hal tersebut menjadikan hasil belajar siswa di antara kelas 

eksperimen yang menggunakan model pembelajaran Mind Mapping dengan kelas 

kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional menjadi berbeda. 

Temuan penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Maharani Gultom dan Juliawati Surbakti (2018) yang menyatakan adanya 

peningkatan hasil belajar setelah diterapkannya model pembelajaran Mind Mapping. 

Sibel Coban, Ekin Selcuk Tokath (2017) juga menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan terhadap hasil belajar siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran Mind Mapping.  

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Fadillah dkk, (2017) juga melaporkan 

bahwa terdapat peningkatan dalam pembelajaran, dimana hasil belajar siswa kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Mohnis Muchhal (2018) juga 

mengatakan bahwa pembelajaran menggunakan model Mind Mapping lebih efektif 

dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan hasil belajar siswa dalam pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Mind Mapping dibandingkan dengan pembelajaran konvensional di 

kelas. Peningkatan hasil belajar siswa terletak pada rata-rata nilai kelas eksperimen 

85,63, sedangkan nilai rata-rata kelas kontrol 64,58. Gain skor pada kelas 

eksperimen dalam kategori tinggi sedangkan kelas kontrol dalam kategori sedang.  
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi guru untuk lebih 

inovatif dalam penggunaan model pembelajaran Mind Mapping.  
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