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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan yang dilakukan peneliti di SMA 

Negeri 11 Kota Jambi yang menemukan bahwa terdapat kurangnya minat belajar siswa 

untuk belajar yang dikarenakan kurang menariknya proses pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru kepada siswa sehingga timbul rasa malas untuk belajar yang 

mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa, untuk mengatasi masalah tersebut maka 

peneliti tertarik untuk merubah cara belajar siswa yang pasif menjadi aktif dengan 

menggunakan model pembelajaran mind mapping (peta pemikiran) terhadap hasil 

belajar mata pelajaran ekonomi. Dimana model pembelajaran mind mapping (peta 

pemikiran) adalah model mencatat kreatif yang melibatkan keterampilan kortikal-kata, 

gambar, nomor, logika, dan warna sehingga memudahkan siswa untuk mengingat suatu 

materi pembelajaran. Dengan demikian peneliti memilih model pembelajaran mind 

mapping (peta pemikiran) sebagai model pembelajaran yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan model 

pembelajaran model pembelajaran mind mapping (peta pemikiran) terhadap hasil 

belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas X SMA Negeri 11 Kota Jambi. 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dan rancangan penelitian 

eksperimen semu (quasi experiment) dengan bentuk desain Nonequivqlent Control 

Group Design yang dilakukan di SMA Negeri 11 Kota Jambi kelas X semester ganjil 

tahun ajaran 2016/2017 dan dilakukan pada tanggal 13 Oktober sampai dengan 19 

November 2016.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada kelas eksperimen 

(77,73) lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar siswa pada kelas kontrol (70,08) 

dan diketahui bahwa 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau 4,203 > 2,000. Artinya terdapat pengaruh 

penggunaan model pembelajaran mind mapping (peta pemikiran) terhadap hasil belajar 

mata pelajaran ekonomi siswa kelas X SMA Negeri 11 Kota Jambi. 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu terdapat  pengaruh penggunaan model 

pembelajaran mind mapping (peta pemikiran) terhadap hasil belajar mata pelajaran 

ekonomi siswa kelas X SMA Negeri 11 Kota Jambi. Berdasarkan kesimpulan tersebut, 

maka disarankan kepada guru agar dapat memilih model-model pembelajaran yang 

tepat supaya siswa tertarik dan lebih aktif dalam proses pembelajaran ekonomi. Untuk 

penelitian yang selanjutnya, disarankan  untuk peneliti untuk meneliti pokok bahasan 

yang lain. 

 

Kata Kunci : Model Pembelajaran Mind Mapping (Peta Pemikiran), Hasil 

Belajar 
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PEDAHULUAN 

Pendidikan menurut bentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu pendidikan formal 

dan pendidikan non formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang berlangsung 

secara teratur, bertingkat dan berkesinambungan. Sedangkan pendidikan non formal 

adalah pendidikan yang dilakukan secara tertentu tetapi tidak mengikuti peraturan yang 

ketat. Sekolah sebagai lembaga formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi siswa. 

Sebagai penyelenggara pendidikan formal, sekolah mengadakan kegiatan secara 

berjenjang dan berkesinambungan. Menurut Suyono dan hariyanto (2016: 9) belajar 

adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan 

keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengokohkan kepribadian. Sedangkan 

menurut Daryanto (2013: 2) belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan  tingkah laku yang baru secara keseluruhan. 

Sebagai hasil pengatamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Di 

samping itu sekolah sebagai lembaga pendidikan formal juga berusaha semaksimal 

mungkin untuk meningkatkan hasil belajar anak didiknya.  

 Menurut Rusman (2014: 13) bahwa hasil belajar adalah sejumlah pengalaman 

yang diperoleh siswa yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam 

proses belajar mengajar terdapat banyak hal yang mendukung dan saling berkaitan 

dalam dunia pendidikan dan proses belajar mengajar. 

Pendidikan diharapkan mampu menghasilkan output yang berkualitas. Terwujudnya 

hasil belajar siswa yang baik diperoleh melalui proses belajar dan pembelajaran. 

Baharuddin dan Wahyuni (2010: 12) menyatakan bahwa belajar merupakan aktivitas 

yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan dalam dirinya melalui 

pelatihan-pelatihan atau pengalaman-pengalaman. Sejalan dengan pendapat tersebut 

Slameto (2013: 2) juga mengatakan bahwa belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseoranguntuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan. Sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu usaha sadar yang 

dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah laku baik melalui latihan dan 

pengalaman yang menyangkut aspek-aspek kognitif, afektif dan psikomorik untuk 

memperoleh tujuan tertentu. 

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan pada 24 Agustus sampai 27 

Agustus di SMAN 11 Kota Jambi, masih banyak siswa yang memerlukan perhatian 

lebih, terutama dalam proses belajar mengajar, peneliti menemukan hasil belajar siswa 

yang rendah. Hal ini dapat di lihat dari siswa yang berani membolos atau tidak 

mengikuti proses pembelajaran di kelas. Mereka beralasan bahwa pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru tidak dapat dimengerti dan cenderung menganggap belajar itu 

suatu hal yang sangat membosankan sehingga membuat mereka menjadi malas. Sikap 
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malas siswa yang ditunjukkan dalam proses pembelajaran menjadi akibat dari kurang 

menariknya kegiatan pembelajaran yang disampaikan oleh guru yang merupakan faktor 

penghambat dalam peningkatan hasil belajar siswa. Meskipun guru sudah mulai 

menerapkan model-model pembelajaran yang menarik, namun pada kenyataannya 

metode ceramah masih dominan digunakan oleh guru, sehingga siswa mengantuk, tidak 

tertarik untuk berpartisipasi didalam proses pembelajaran dan hasil belajar semakin 

rendah. 

Dalam proses pembelajaran siswa juga dituntut untuk mampu berpikir kritis dan 

kreatif dalam memecahkan setiap permasalahan yang akan ditemuinya didalam proses 

pembelajaran. Untuk membuat siswa tertarik dalam belajar, terdapat banyak model-

model pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh guru sehingga dapat membuat siswa 

tertarik dan antusias dalam belajarnnya, dan diharapkan dapat menunjang hasil belajar 

siswa sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. 

Untuk menciptakan suasana yang disukai oleh siswa, guru perlu melakukan 

suatu perubahan dalam kegiatan pembelajaran. Salah satunya adalah dengan 

menerapkan model pembelajaran yang tepat dan menarik. Selain itu model 

pembelajaran juga harus dapat membuat siswa lebih aktif berinterakasi dengan teman 

dan gurunya. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran mind mapping (peta pemikiran).   

Model Mind Mapping (Peta Pemikiran) adalah model pembelajaran yang 

dikembangkan oleh Tony Buzan, kepala Brain Foundation. Menurut Silberman dalam 

shoimin (2014: 105) mind mapping atau pemetaan pikiran merupakan cara kreatif bagi 

tiap pembelajar untuk menghasilkan gagasan mencatat apa yang dipelajari, atau 

merencanakan tugas baru. Sedangkan menurut Shoimin sendiri pemetaan pemikiran 

adalah teknik pemanfaatan seluruh otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana 

grafis lainnya untuk membentuk kesan. Otak seringkali mengingat informasi dalam 

bentuk gambar, simbol, suara, bentuk-bentuk, dan perasaan. 

Dalam pendidikan, peta konsep dapat diterapkan untuk berbagai tujuan, antara 

lain yaitu untuk menyelidiki apa yang diketahui siswa, mempelajari cara belajar, dan 

alat evaluasi. 

Jadi, dengan adanya penggunaan model pembelajaran Mind Mapping (Peta 

Pemikiran) dalam proses pembelajaran diharapkan dapat memberikan peningkatan hasil 

belajar siswa. Karena hasil belajar merupakan tolak ukur kemampuan yang diperoleh 

siswa setelah proses belajar berlangsung, yang dapat memberikan perubahan tingkah 

laku baik pengetahuan, pemahaman, sikap dan keterampilan siswa sehingga menjadi 

lebih baik dari sebelumnya. 

Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN MIND 

MAPPING (PETA PEMIKIRAN) TERHADAP HASIL BELAJAR MATA 

PELAJARAN EKONOMI SISWA KELAS X SMA NEGERI 11 KOTA JAMBI”. 

Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh penggunaan model 

pembelajaran mind mapping (peta pemikiran) terhadap hasil belajar mata pelajaran 

ekonomi siswa kelas X SMA Negeri 11 Kota Jambi”. 
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KAJIAN PUSTAKA 

Baharuddin dan Wahyuni (2010: 12) menyatakan bahwa belajar merupakan 

aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan dalam dirinya 

melalui pelatihan-pelatihan atau pengalaman-pengalaman. Pendapat yang hampir sama 

dinyatakan oleh Ahmadi dan supriyono (2013: 128) bahwa menurut pengertian secara 

psikologi, belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan didalam tingkah 

laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Senada dengan pendapat Ahmadi dan Supriyono, Uno (2014: 138) 

mengungkapkan bahwa belajar adalah suatu proses yang menghasilkan perubahan 

perilaku yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh pengetahuan, kecakapan, 

dan pengalaman baru ke arah yang lebih baik. 

Sudjana (2014: 22) mendefenisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah 

perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas 

mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotorik. Sedangkan Suprijono (2010: 7) 

mengatakan bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan 

hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. 

Menurut Sani (2013: 89) model pembelajaran adalah kerangka konseptual 

berupa pola prosedur sistematik yang dikembangkan berdasarkan teori dan digunakan 

dalam mengorganisasikan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan belajar. 

Trianto (2010: 74) mengemukakan maksud dari model pembelajaran adalah: “kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai 

pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan 

aktivitas belajar mengajar”. 

Menurut Sholihah (2015: 3) Mind mapping berasal dari bahasa inggris, yaitu 

dari kata mind dan mapping yang masing-masing adalah mind berarti otak, dan mapping 

berarti memetakkan. Menurut Swadarma (2013: 2) mapping adalah teknik pemanfaatan 

keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk 

membentuk kesan. Sebuah mapping adalah teknik grafis yang kuat yang memberikan 

kunci universal untuk membuka potensi otak. Penggunaan mapping ini menggunakan 

keterampilan kortikal-kata, gambar, nomor, logika, ritme, warna, dan ruang kesadaran-

dalam satu, cara unik yang kuat. Candra (2015: 3) menambahkan bahwa mind mapping 

adalah suatu metode pembelajaran menggunakan satu teknik mencatat yang 
mengembangkan gaya belajar visual. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini merupakan penelitian quasi 

eksperimen (eksperimen semu) dengan pendekatan kuantitatif. Sugiyono (2014: 107) 

mengatakan bahwa penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang 

berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi 

yang terkontrol ketat, yang bertujuan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat. 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

“Nonequivalent Control Group Design”. Menurut Sugiyono (2014:116), pada desain ini 

kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random, kemudian 

diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

Objek dalam penelitian ini terdiri dari dua kelas yaitu satu kelas eksperimen dan 

satu kelas kontrol. Kelas eksperimen adalah kelas yang dalam proses pembelajarannya 
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menggunakan model pembelajaran mind mapping (peta pikiran), sedangkan untuk kelas 

kontrol diberi perlakuan yang berbeda yaitu dengan metode pembelajaran langsung 

(metode yang biasa digunakan guru disekolah tersebut) yang dalam proses 

pembelajarannya tanpa menggunakan model pembelajaran mind mapping (peta pikiran). 

Setelah perlakuan masing-masing kelas eksperimen dan kelas kontrol diberikan post-

test kemudian dihitung nilai rata-rata. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 11 Kota Jambi pada semester ganjil 

tahun ajaran 2016/2017 pada tanggal 13 Oktober sampai dengan 19 November 2016. 

Menurut Sugiyono (2014: 60) variabel penelitian adalah suatu atribut seseorang, 

atau obyek, yang mempunyai variansi antara satu orang dengan yang lain atau obyek 

dengan obyek yang lain. Variabel dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu 

variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas (X), yaitu variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. 

Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai variabel bebas adalah model mind mapping 

(peta pemikiran). Variabel terikat (Y), merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas (X). Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah hasil belajar siswa. 

Subjek penelitian adalah siswa kelas X IIS 1 - X IIS 4 SMA Negeri 11 Kota 

Jambi yang terdaftar pada tahun ajaran 2016/2017 dan berjumlah 149 siswa untuk lebih 

jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:  

Tabel 3.4 Jumlah Siswa Kelas X SMP N 11 Kota Jambi 
No Kelas Jumlah Siswa 

1 X IIS 1 39 

2 X IIS 2 38 

3 X IIS 3 38 

4 X IIS 4 32 

Jumlah 149 

(Sumber: Tata Usaha SMA Negeri 11 Kota Jambi) 

Penentuan kelas eskperimen dan kelas kontrol dilakukan dengan teknik Cluster 

Sampling (Area Sampling). Subjek yang dijadikan kelas eksperimen adalah kelas X IIS2 

dan kelas kontrol adalah kelas X IIS3. 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah soal tes. Tes sebagai instrumen pengumpulan data adalah serangkaian pernyataan 

atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 

Untuk menguji validitas item soal digunakan rumus korelasi product moment 

(Sugiyono, 2014: 255), yaitu:  

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁 ∑ 𝑥𝑦 −  (∑ 𝑥) (∑ 𝑦)

√{𝑁 ∑ 𝑥2 −  (∑ 𝑥)2} {𝑁 ∑ 𝑦2 −  (∑ 𝑦)2}
 

Keterangan:  

rxy = Koefisien validitas soal 

x  = Skor butir soal 

y  = Skor total  butir soal 

N  = Banyaknya peserta tes 
 

 Jika instrument itu valid, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai indeks 

korelasinya (rxy) sebagai berikut: 

0,80 ≤  𝑟𝑥𝑦   ≤ 1,00  : validitas sangat tinggi 
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0,60 ≤  𝑟𝑥𝑦 < o,80  : validitas tinggi 

0,40 ≤  𝑟𝑥𝑦 < 0,60  : validitas sedang 

0,20 ≤  𝑟𝑥𝑦<  0,40  : validitas rendah  

0,00 ≤  𝑟𝑥𝑦  < 0,20  : validitas sangat rendah 

 𝑟𝑥𝑦 < 0,00                   : tidak valid  

 Menurut Arikunto (2013: 193) Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan 

serta alat lain yang digunakan untuk mengukur kemampuan, keterampilan, pengetahuan 

intelegensi atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok. 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk melaksanakan prosedur penelitian, yaitu: 

a. Tahap persiapan 

b. Tahap Pelaksanaan Pembelajaran  

c. Tahap pelakasanaan test 

Untuk menganalisis data. Metode statistik yang digunakan adalah uji kesamaan 

dua rata-rata dengan uji-t untuk menguji hipotesis sebelum menganalisis uji-t dengan 

asumsi untuk uji-t yaitu uji homogenitas dan normalitas. Data yang dianalisis adalah 

skor hasil post-test siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Setelah dapat diperoleh 

dilakukan analisis data untuk menguji hipotesis dengan membandingkan skor rata-rata 

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

Sebelum data dianalisis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data. Pengujian 

ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, variabel dependen dan 

variabel independen keduanya mempunyai hubungan distribusi normal atau mendekati 

normal. 

Uji homogenitas bertujuan untuk melihat apakah rata-rata skor posttest kedua 

kelompok sampel mempunyai variansi yang homogen atau tidak. Menurut Sudjana 

(2005:249) populasi-populasi dengan varians yang sama besar dinamakan populasi 

dengan varians yang homogen. 

Menurut Sugiyono (2014: 96) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ho = Tidak terdapat pengaruh model pembelajaran Mind Mapping (peta pemikiran) 

terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas X SMA Negeri 11 

Kota Jambi. 

Ha  = Terdapat pengaruh model pembelajaran Mind Mapping (peta pemikiran) terhadap 

hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas X SMA Negeri 11 Kota 

Jambi. 

Salah satu cara untuk menguji adanya perbedaan dua rata-rata digunakan uji beda-t. Uji 

ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya perbedaan dari dua variabel yang diteliti. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Deskripsi Data 

Penelitian ini dilakukan di kelas X SMA Negeri 11  Kota Jambi yang terdiri dari 

4 kelas yakni IIS 1, IIS 2, IIS 3, dan IIS 4. Selanjutnya diambil 2 kelas untuk menjadi 

kelas penelitian sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dimana dalam penentuan 

kelompok kelas eksperimen dan  kelas kontrol dilakukan berdasarkan kelas-kelas yang 

sudah ada. Sehingga kelas yang dapat dijadikan kelas eksperimen adalah kelas X IIS 2 

dan X IIS 3 yang menjadi kelas kontrol. Kelas eksperimen terdiri 38 orang siswa dan 

kelas kontrol terdiri dari 38orang siswa juga. Pada penelitian ini akan disajikan 
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deskripsi data dari masing-masing kelas berdasarkan data yang di peroleh dari sampel 

penelitian. Berikut akan dijelaskan deskripsi data dari masing-masing kelas. 

Deskripsi Data Hasil Belajar Kelas Eksperimen 

Kelas eksperimen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kelas yang 

diberikan perlakuan khusus dengan menggunakan model pembelajaran mind mapping 

(peta pemikiran). Tes yang digunakan pada penelitian berupa soal tes objektif 

sebanyak30 butir soal pertanyaan, masing-masing pertanyaan terdapat 5 pilihan jawaban 

(a, b, c, d dan e) dimana salah satunya merupakan jawaban paling tepat. Lembar soal 

tersebut kemudian disebarkan kepada responden sebanyak 38 orang. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap jawaban siswa, diperoleh mean, median, 

modus, standar deviasi, skor minimum, skor maksimum dan range seperti berikut ini: 

Tabel 4.1 Skor minimal, maksimal, mean, media, modus, varians, dan s. baku  

Kelas Skor  

Min 

Skor 

 Max 

Range Mean Median Modus Varians S.  

Baku 

Eksperimen 63,3 90 26,7 76,96 80 83,3 73,09 8,55 

Dari tabel 4.1 di atas terlihat skor minimalnya adalah 63,3 skor maksimlanya 

adalah 90 rangenya adalah 26,7 mean atau nilai rata-rata dari kelompok data tersebut 

adalah 76,96 median atau nilai tengahnya adalah 80 nilai yang sering muncul atau 

modus dalam kelompok data tersebut yaitu 83,3 nilai variannya adalah 73,09dan 

simpangan bakunya adalah 8,55 yang artinya angka tersebut menggambarkan distribusi 

yang menceng secara positif. 

Dari uraian diatas diperoleh data tersebut dari distribusi frekuensi variabel hasil 

belajar ekonomi siswa kelas eksperimen yang dianalisis sebagai berikut: 

Tabel 4.2  Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

Kelas Interval Frekuensi % Relatif 

 

Kategori 

 

Keterangan 

 

1 63,3  – 67,3 7 18,42% 
Rendah 

Tidak tuntas  

2 68,3 – 72,3 4 10,53% Tidak tuntas 

3 73,3 – 77,3 7 18,42 Sedang Tuntas  

4 78,3 – 82,3 3 7,89 

Tinggi 

Tuntas  

5 83,3 – 87,3 12 31,58 Tuntas  

6 88,3 – 92,3 5 13,16 Tuntas  

                Jumlah 38 100%  

Berdasarkan tabel 4.2. diatas, dapat dilihat bahwa skor 63,3-72,3 berkategori 

rendah, frekuensinya 11 setara dengan 28,95% dan tidak mencapai kkm karena masih di 

bawah ketuntasan, jumlah skor 73,3-77,3 frekuensinya 7 yang setara dengan 18,42%, 

berkategori sedang karena berada pada rentang rata-rata, jumlah skor 78,3,3-92,3, 

frekuensinya 20 yang setara dengan 52,63%. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan , 

nilai rata-rata (mean) adalah 76,96 yang terletak pada rentang 73,3-77,3 dengan kategori 

sedang. 

Hasil perhitungan diatas di gambarkan melalui grafik distribusi frekuensi 

variabel hasil belajar ekonomi siswa kelas eksperimen, lihat pada gambar 4.1.  
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Gambar 4.1 Grafik Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

Deskripsi Data Hasil Belajar Kelas Kontrol 

Berdasarkan hasil analisis pada hasil belajar kelas kontrol diperoleh data skor 

minimal, skor maksimal,mean, modus, median,varian dan simpangan baku seperti 

berikut ini: 
Tabel 4.3 Skor minimal, maksimal, mean, median, modus, varians, dan S. baku 

Kelas Skor  

Min 

Skor 

 Max 

Range Mean Median Modus Varians S.  

Baku 

Kontrol  56,7 83,3 26,6 71,15 73,3 76,7 63,14 7,95 

Dari tabel 4.3 di atas terlihat skor minimalnya adalah 56,7 skor maksimalnya 

adalah 83,3 rangenya adalah 26,6 mean atau nilai rata-rata dari kelompok data tersebut 

adalah 71,15 median atau nilai tengahnya adalah 73,3 nilai yang sering muncul atau 

modus dalam kelompok data tersebut yaitu 76,7 nilai variannya adalah 63,14 dan 

simpangan bakunya adalah 7,95. 

Dari uraian diatas diperoleh data tersebut dari distribusi frekuensi variabel hasil 

belajar ekonomi siswa kelas kontrol yang dianalisis sebagai berikut: 

 
Tabel 4.4  Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Kelas Kontrol 

Kelas Interval Frekuensi % Relatif kategori Keterangan 

1 56,7 – 60,7 5 13,16% 

Rendah 

Tidak tuntas 

         2 61,7 – 65,7 3 7,89% Tidak tuntas 

3 66,7 – 70,7 9 23,68% Tidak tuntas 

4 71,7 – 75,7 4 10,53% Sedang Tuntas 

5  76,7 – 80,7 12 31,58% 
Tinggi 

Tuntas 

6 81,7 – 85,7 5 13,16% Tuntas 

                Jumlah 38 100% 

Berdasarkan tabel 4.4. diatas, dapat dilihat bahwa jumlah skor 56,7 – 70,7, 

frekuensinya 17 yang setara dengan 44,73% berkategori rendah karena di bawah nilai 

rata-rata dan tidak menacapai kkm, jumlah skor 71,7 – 75,7, frekuensinya 4 yang setara 

dengan 10,53% berkategori sedang karena berada pada rentang rata-rata, jumlah skor 

76,7 – 85,7, frekuensinya 17 yang setara dengan 44,74%. Berdasarkan perhitungan yang 
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dilakukan , nilai rata-rata (mean) adalah 71,15 yang terletak pada rentang 71,7-75,7 

dengan kategori sedang. 

Hasil perhitungan diatas di gambarkan melalui grafik distribusi frekuensi 

variabel hasil belajar ekonomi siswa kelas kontrol, lihat pada gambar 4.2. 

 
          Gambar 4.2. Grafik Hasil Belajar Siswa Kelas Kontrol 

Uji Normalitas  

Analisis data ini dilakukan untuk melihat:  

1. Kemampuan awal siswa terhadap materi yang akan diajarkan.  

2. Apakah Terdapat Pengaruh Model Pembelajaran Mind Mapping (Peta Pemikiran) 

Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Pada Siswa Kelas X SMA Negeri 11 Kota Jambi.  

Langkah-langkah yang dilakukan adalah menguji normalitas dengan uji t 

berpasangan (paired sample t- test), Uji Homogenitas dan Uji Hipotesis.  

Uji  normalitas data penelitian menggunakan uji Chi-Kuadrat. Hasil uji Chi 

Kuadrat (χ2hitung) kemudian dibandingkan dengan nilai χ2tabel pada taraf signifikansi 

 = 0,05 dan dk = k – 1, dimana k sama dengan banyaknya kelas interval. Hasil uji 

normalitas data yang dilakukan terhadap hasil tes pada kelas kontrol dan eksperimen 

adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.5 Distribusi Uji Normalitas 

Kelas N Rata-Rata SD χ2hitung χ2tabel 

Eksperimen 38 76,96 21,26 -89,832 11,070 

Kontrol 38 71,15 21,50 -64,753 11,070 

 

1. Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas tersebut dapat diketahui bahwa 

data kelas eksperimen dengan rata-rata skor tes sebesar 76,96  dan SD sebesar 

21,26 dengan membandingkan X²hitung dengan nilai X²tabel untuk α = 0,05 

derajat kebebasan (dk) = k – 1 = 6 – 1 = 5 , maka dicari pada tabel chi-kuadrat 

didapat X²tabel = 11,070. Ternyata jika X²hitung ≤ X²tabel, atau -89,823≤ 

11,070, maka data kelas eksperimenberdistribusi normal. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas tersebut dapat diketahui bahwa 

data kelas Kontrol dengan rata-rata skor tes sebesar 71,15 dan SD sebesar 21,50 

dengan membandingkan X²hitung dengan nilai X²tabel untuk α = 0,05 derajat 

kebebasan (dk) = k – 1 = 6 - 1 = 5 , maka dicari pada tabel chi-kuadrat didapat 
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X²tabel = 11,070 Ternyata jika X²hitung ≤ X²tabel, atau -64,753 ≤ 11,070, maka 

data kelas kontrol berdistribusi normal. 

Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dan variansi dengan uji statistik F, dapat dilihat pada tabel 4.6 

dibawah ini: 
Tabel 4.6 nilai Fhitung dan Ftabel dalam homogenitas pada pretest 

No  Fhitung Ftabel 

1 1,16 1,77 

Berdasarkan tabel diatas bahwa dari perhitungan didapat Fhitung< Ftabel atau 

(1,16< 1,77), maka dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

mempunyai varians yang homogen. 

Uji Hipotesis 

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji dua 

pihak uji t-test dengan hipotesis pengujianya: 

Ha : Terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran mind mapping (peta       

pemikiran) terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas X SMA Negeri 11 

Kota Jambi. 

Setelah dilakukan pengolahan data, tampilan hasil uji t-tes pada tes akhir 

(posttest) sebagai berikut:  
Tabel 4.7 thitungdan ttabel  dalam uji t posttest 

No  thitung ttabel 

1 3,206 2,000 

Berdasarkan tabel diatas bahwa dari perhitungan didapat thitung =  3,206 dan ttabel = 

2,000 . Karena thitung>ttabel  (3,206 > 2,000) maka dapat dinyatakan bahwa Ha diterima 

dan H0 ditolak. Jadi terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran mind mapping 

(peta pemikiran) terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas X SMA 

Negeri 11 Kota Jambi. 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh melalui tes akhir pilihan ganda dengan 5 pilihan 

jawaban (a, b, c, d, dan e) dari 35 butir soal yang direncanakan, setelah diuji cobakan 

ternyata setelah dianalisis dari 35 soal hanya 30 soal yang bisa dipakai untuk menguji 

kemampuan pada kedua subjek penelitian.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan eksperimen semu (quasi 

eksperimen) dengan bentuk desain pretest (test awal) dan posttest (test akhir) dengan 

kelompok pengendalian  tidak diacak. Dalam desain ini subjek tidak diacak karena 

dalam situasi sekolah tidak memungkinkan untuk mengubah kelas atau siswa, maka 

peneliti menggunakan kelas yang ada. 

 Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 11 Kota Jambi yaitu pada kelas X tahun 

ajaran 2016/2017. Pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal pelajaran yang 

ditetapkan. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan sebanyak 6 kali pertemuan, dimana 

pada pertemuan pertama untuk pelaksanaan tes awal, pertemuan kedua sampai kelima ( 

4 pertemuan ) untuk perlakuan, dan pertemuan keenam untuk tes akhir.      

 Dari perhitungan hasil uji-t diperoleh thitung = 3,206. Kriteria pengujiannya 

adalah dengan dk = n1 + n2 -2. Maka diketahui dk = 38 + 38 – 2 = 74 dan dapat dilihat 

pada tabel t dk = 74 dengan  taraf signifikan 0,05 adalah 2,000. Dengan demikian thitung 

> ttabel atau 3,206> 2,000 berarti Ha diterima dan H0 ditolak. Jadi terdapat pengaruh 

penggunaan model pembelajaran mind mapping (peta pemikiran) terhadap hasil belajar 

mata pelajaran ekonomi siswa kelas X SMA Negeri 11 Kota Jambi. Dimana pada mata 
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pelajaran ekonomi materi pelaku kegiatan ekonomi, kelompok siswa yang diberikan 

perlakuan menggunakan model pembelajaran mind mapping (peta pemikiran) 

memperoleh nilai ketuntasan lebih banyak dibandingkan dengan hasil belajar siswa 

yang diberikan perlakuan dengan model pembelajaran langsung. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa dengan meningkatnya penguasaan 

konsep siswa yang dilihat pada hasil belajar siswa dari pre-test ke post-test berarti 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaranmind mapping (peta 

pemikiran) dapat memberikan peningkatan atau berpengaruh terhadap hasil belajar 

ekonomi siswa. 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data serta pengujian hipotesis, 

didapatkan data hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran mind 

mapping (peta pemikiran) pada materi pelaku kegiatan ekonomi di SMA Negeri 11 

Kota Jambi dengan rata-rata hasil belajar siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran mind mapping (peta pemikiran) pada (kelas eksperimen) adalah 77,73, 

dan rata-rata hasil belajar siswa dengan penerapan pembelajaran langsung (kelas 

kontrol) adalah 70,08 serta hasil analisis akhir menunjukkan bahwa antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yaitu 3,206 > 2,000 berarti Ha 

diterima dan H0 ditolak. Jadi terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran mind 

mapping (peta pemikiran) terhadap hasil belajara mata pelajaran ekonomi siswa kelas X 

SMA Negeri 11 Kota Jambi. 
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