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ABSTRAK 
 

Efektivitas Penerapan Metode Pemetaan Pikiran (Mind Maps) 
pada Pembelajaran Kimia Materi Pokok Minyak Bumi Kelas X Semester 2 

di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2009/2010 
 
 

oleh 
Nur Suswanti 

06670002 
 

Dosen Pembimbing: Khamidinal, M.Si 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 
yang signifikan prestasi belajar kimia antara peserta didik yang mengikuti 
pembelajaran menggunakan  metode mind maps dengan peserta didik yang mengikuti 
pembelajaran dengan tidak menggunakan metode mind maps pada Materi Pokok Minyak 
Bumi kelas X semester 2 di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta.  

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain satu faktor 
dan dua sampel. Satu faktor yang dimaksud adalah metode mind maps, dua 
sampel yang dibandingkan adalah kelas eksperimen dan kelas control. Populasi 
penelitian ini sebanyak 7 kelas yaitu dari kelas XC sampai kelas XI di SMA 
Muhammadiyah 2 Yogyakarta yang berjumlah 249 peserta didik. Jumlah sampel 
71 peserta didik yang ditentukan dengan purposive  sampling. Variabel penelitian 
terdiri atas metode mind maps (X) dan prestasi belajar kimia (Y). Data dalam 
penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknis tes. Data dianalisis dengan 
menggunakan uji-t.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 
prestasi belajar kimia antara peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan 
menggunakan metode mind maps dengan peserta didik yang mengikuti 
pembelajaran tidak menggunakan metode mind maps. Hal ini terbukti dari hasil 
analisis menggunakan uji-t menunjukkan thitung > ttabel yaitu 4,333>1,994 dan 
p<0,05 yaitu 0,00<0,05, sehingga terdapat perbedaan rerata yang signifikan antara 
kelas eksperimen dan kelas kontrol. Rerata di kelas eksperimen lebih besar 
(14,750) dibandingkan rerata di kelas kontrol (12,676). Penelitian ini 
membuktikan metode mind maps efektif dalam meningkatkan prestasi belajar 
peserta didik.   

Kata kunci: metode mind maps dan prestasi belajar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dan kemajuan suatu bangsa sangat erat kaitannya dengan 

pendidikan. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang 

atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pembelajaran dan pelatihan.1 Pendidikan bukan hanya sekadar media untuk 

mewariskan kebudayaan kepada generasi berikutnya, akan tetapi dengan 

pendidikan diharapkan mampu mengubah dan mengembangkan pola kehidupan 

bangsa ke arah yang lebih baik. Proses pembelajaran termasuk di dalamnya 

pembelajaran kimia sebagai bagian dari pelaksanaan pendidikan yang merupakan 

usaha yang membutuhkan banyak persiapan. Guru harus dapat menyampaikan 

mata pelajaran dengan baik, sehingga peserta didik mudah paham dan termotivasi 

dalam belajar. Oleh karena itu, seorang guru harus mempunyai wawasan yang 

luas tentang pemilihan metode dan pendekatan pembelajaran yang tepat dan 

efektif sehingga lebih mudah dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana 

yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai 

secara optimal.2 Dengan demikian metode dalam rangkaian sistem pembelajaran 

memegang peran yang sangat penting. Meskipun telah banyak dikembangkan 

                                                        
1 Muhibbin, Syah. Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Nilai. (Bandung: Remaja 

Rosdakarya,2007), hlm.10. 
2 Wina,Sanjaya. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Pendidikan. (Jakarta: 

Kencana, 2008),hlm.7. 
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berbagai jenis metode belajar, namun masih ditemukan guru yang belum mampu 

menentukan metode yang efektif dan efisien dalam proses belajar mengajar, 

terutama pada pelajaran kimia. 

 Kimia  merupakan salah satu pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

yang mempunyai karakteristik seperti objek ilmu kimia, cara memperolehnya 

serta kegunaannya. Kimia adalah ilmu yang mencari jawaban atas pertanyaan apa, 

mengapa, dan bagaimana gejala-gejala alam yang berkaitan dengan komposisi, 

struktur dan sifat, perubahan, dinamika, dan energetika zat. Mata pelajaran kimia 

di SMA/MA mempelajari segala sesuatu tentang zat yang meliputi komposisi, 

struktur dan sifat, perubahan, dinamika, dan energetika zat yang melibatkan 

keterampilan dan penalaran.  

 Proses pembelajaran sains kimia tidak terlepas dari berbagai persoalan dan 

hambatan. Sebagian besar peserta didik mengalami kesulitan ketika mempelajari 

dan menghafal materi kimia yang beragam dan akan merasa bosan ketika guru 

hanya menerangkan pelajaran kimia  secara informatif satu arah tanpa variasi 

(metode ceramah), sehingga peserta didik cenderung pasif. Akhirnya hasil belajar 

peserta didik tidak sesuai dengan yang diharapkan.  

 Prestasi belajar adalah sebagai indikator kualitas dan kuantitas yang telah 

dikuasai peserta didik, lambang pemuas hasrat ingin tahu, informasi dan inovasi 

dalam pendidikan, indikator intern dan ekstern, dan indikator daya serap peserta 

didik. Menurunnya prestasi belajar salah satunya karena tidak adanya motivasi 

peserta didik. Motivasi untuk belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong 

seseorang untuk belajar. Kuat lemahnya motivasi belajar peserta didik turut 
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mempengaruhi keberhasilan belajar.3 Mengingat motivasi merupakan motor 

penggerak dalam perbuatan, maka bila ada peserta didik yang kurang memiliki 

motivasi instrinsik, diperlukan dorongan dari luar, yaitu motivasi ekstrinsik, agar 

anak didik termotivasi untuk belajar. 

 Berdasarkan penjelasan tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan 

guru untuk mengatasi permasalahan peserta didik antara lain guru mampu 

mengembangkan kreativitas peserta didik dan melibatkan peserta didik dalam 

proses belajar mengajar. Guru harus mampu meningkatkan minat dan motivasi 

peserta didik dengan menerapkan metode peta pikiran (mind maps) sebagai teknik 

pencatatan peserta didik, penggunaan media visual, dan penjelasan mengenai 

makna atau arti istilah dalam mata pelajaran kimia. Pembelajaran menggunakan 

pemetaan pikiran (mind maps) dipilih sebagai salah satu metode pembelajaran 

yang efektif dan menyenangkan. Syarat pembelajaran yang efektif adalah dengan 

menghadirkan lingkungan seperti masa kanak-kanak, yang mendukung dan 

menggembirakan. Seorang anak tatkala belajar keterampilan baru, apa yang 

mereka perlihatkan adalah indikasi bagus dari rasa senangnya dan setiap jenis 

pembelajaran yang menyenangkan menambah kompleksitas perkembangan diri 

anak tersebut.4  

Mind maps adalah suatu teknik grafis untuk mengeksplorasi seluruh 

kemampuan otak untuk keperluan berpikir dan belajar.5 Dengan adanya metode 

pembelajaran mind maps dapat mengatasi permasalahan-permasalahan belajar 

                                                        
3 Syaiful, Bahri Djamarah. Psikologi Belajar. (Jakarta:  Rineka Cipta, 2002), hlm.167. 
4
 Colin, Rose dan Malcolm J.Nicholl. Cara Belajar Cepat Abad XXI. (Bandung: 

Nuansa,2002), hlm.92. 
5 Sutanto, Windura. Mind Map Langkah Demi Langkah. (Jakarta:  Elex Media 

Komputindo, 2008), hlm.16. 
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yang pada dasarnya adalah bersumber dari tidak adanya penggunaan kedua belah 

otak secara sinergis. Peserta didik pada umumnya lebih sering menggunakan sisi 

otak kiri daripada  otak kanannya. Otak kiri sifat memorinya adalah jangka 

pendek, akibatnya anak mudah lupa apa yang telah diingat sebelumnya. Kesulitan 

mengingat dapat dikarenakan kejenuhan otak. Hal ini disebabkan apa yang sedang 

dipelajari tidak dimasukkan secara rapi ke dalam otaknya. Menghafal menjadi 

sulit, demikian pula saat mengingatnya kembali (recall). Mind maps adalah alat 

berpikir kreatif  melibatkan setiap aspek dari otak kiri dan kanan, dan karenanya 

merupakan alat pikir istimewa yang melibatkan seluruh bagian otak. Mind maps 

memungkinkan otak menggunakan semua gambar dan asosiasinya dalam pola 

radial dan jaringan sebagaimana otak dirancang.6 

Dengan adanya variasi metode pembelajaran berupa mind maps 

diharapkan peserta didik mudah mengingat dan tidak mudah lupa serta dapat 

diterapkan pada materi pelajaran kimia, karena peta pikiran (mind maps) 

menggunakan pengingat-pengingat visual dan sensorik yang sesuai dengan cara 

kerja otak seperti gambar, simbol, dan warna. Selain itu dengan penggunaan 

media visual, peserta didik dapat melihat langsung tanpa berimajinasi dan suasana 

belajar menjadi lebih menarik. Melalui penjelasan makna atau arti kata-kata, 

peserta didik dapat memahami arti kata untuk mendeskripsikan karakteristik kata 

tersebut. Diharapkan dari solusi tersebut dapat meningkatkan prestasi belajar dan 

motivasi  belajar peserta didik pada materi kimia. 

 

                                                        
6 Tony, Buzan. Buku Pintar Mind Map. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2009),hlm.60. 
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B. Identifikasi Masalah 
 
Berdasarkan analisis situasi tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Guru masih belum mampu menentukan metode yang efektif dan efisien dalam 

proses belajar mengajar.  

2. Sebagian besar peserta didik  mengalami kesulitan ketika mempelajari dan 

menghafal materi kimia yang beragam dan akan merasa bosan ketika guru 

hanya menerangkan pelajaran kimia secara informatif satu arah tanpa variasi 

hanya metode ceramah.  

3. Kurangnya motivasi belajar peserta didik.  

4. Cara mencatat peserta didik yang monoton dan linear, sehingga tidak 

memberikan pengertian dan daya ingat secara maksimal tentang suatu konsep.  

  
C. Batasan Masalah 

 
 Untuk membatasi masalah agar tidak meluas dan menghindari kesalahan 

persepsi, maka dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Efektivitas ditinjau dari ada tidaknya perbedaan prestasi kimia peserta didik 

yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode mind maps 

dibandingkan peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan tidak 

menggunakan metode mind maps. 

2. Metode yang akan diterapkan adalah metode mind maps untuk kelas 

eksperimen dan metode ceramah untuk kelas kontrol. 

3. Materi pokok yang digunakan adalah minyak bumi untuk peserta didik kelas 

X semester 2 di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta.  
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D. Rumusan Masalah 
 

 Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini 

adalah adakah perbedaan yang signifikan prestasi belajar kimia antara peserta 

didik yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode mind maps 

dengan peserta didik yang mengikuti pembelajaran tidak menggunakan metode 

mind maps pada Materi Pokok Minyak Bumi kelas X semester 2 di SMA 

Muhammadiyah 2 Yogyakarta?  

 
E. Tujuan Penelitian 

 
 Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui ada  

tidaknya perbedaan yang signifikan prestasi belajar kimia antara peserta didik 

yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode mind maps dengan 

peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan tidak menggunakan metode 

mind maps pada Materi Pokok Minyak Bumi kelas X semester 2 di SMA 

Muhammadiyah 2 Yogyakarta. 

 
F. Manfaat Penelitian  

 
 Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan baik secara 

langsung ataupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 
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1. Manfaat teoretis (akademik) 

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

kepada pembelajaran kimia, terutama dalam peningkatan hasil belajar peserta 

didik.  

2. Manfaat Praktis  

a. Memberikan masukan kepada guru atau calon guru kimia dalam 

menentukan metode belajar yang tepat yang dapat menjadi alternatif lain  

dalam mata pelajaran kimia, khususnya pada materi pokok minyak bumi. 

b. Memberikan sumbangan informasi untuk meningkatkan mutu pendidikan.  

c. Sebagai wahana uji kemampuan terhadap bekal teori, sebagai upaya untuk 

mengembangkan pengetahuan, serta menambah wawasan, pengalaman 

dalam tahapan proses pembinaan diri sebagai calon pendidik. 

 
G. Batasan Operasional 

 
1. Efektivitas 

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil, 

tepat atau manjur. Efektivitas menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan,  

suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuannya. Keefektifan 

pembelajaran adalah hasil guna yang diperoleh setelah pelaksanaan proses 

belajar mengajar.7 Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikemukakan 

bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, 

tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi aktif dari 

                                                        
7 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif : Konsep, Landasan, dan 

Implementasinya Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2009), hlm. 20. 
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anggota.8 Efektivitas dapat dijadikan barometer untuk mengukur keberhasilan 

pendidikan. Efisiensi dan keefektifan mengajar dalam proses interaksi belajar 

yang baik adalah segala daya upaya guru untuk membantu para peserta didik 

agar bisa belajar dengan baik. Suatu pembelajaran dikatakan efektif apabila 

memenuhi persyaratan utama keefektifan pembelajaran.  

a. Presentasi waktu belajar peserta didik yang tinggi dicurahkan terhadap 

kegiatan belajar mengajar (KBM). 

b. Rata-rata perilaku melaksanakan tugas yang tinggi diantara peserta didik. 

c. Ketetapan antara kandungan materi ajar dengan kemampuan peserta didik 

(orientasi keberhasilan belajar) diutamakan; dan 

d. Mengembangkan suasana belajar yang akrab dan positif.  

2. Mind maps 

Mind maps menyatakan hubungan-hubungan yang bermakna antara konsep-

konsep dalam bentuk proposisi-proposisi.9 Proposisi-proposisi merupakan 

dua atau lebih konsep-konsep yang dihubungkan oleh kata-kata dalam suatu 

unit semantik. Mind maps merupakan cara paling mudah untuk memasukkan 

informasi ke dalam otak, dan untuk mengambil informasi dari otak. Cara ini 

adalah cara yang kreatif dan efektif dalam membuat catatan.10  

 

 

 

                                                        
8 Mulyasa. Manajemen Berbasis Sekolah.(Bandung: Remaja Rosdakarya,2004), hlm.82. 
9
 Tony, Buzan. Buku Pintar Mind Map. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 

hlm.117. 
10 Tony, Buzan. Mind Map Untuk Meningkatkan Kreatifitas. (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2006), hlm. 6. 



9 

 

 

3. Prestasi belajar 

Prestasi belajar adalah hasil dari suatu kegiatan yang dikerjakan, diciptakan, 

yang menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja, baik 

secara individual maupun kelompok dalam kegiatan belajar.11  

 

 

 

                                                        
11 Syaiful, Bahri Djamarah. Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru. (Surabaya: Usaha 

Nasional,1994 ), hlm.21. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa ada perbedaan yang signifikan prestasi belajar kimia antara peserta didik 

yang mengikuti pembelajaran menggunakan metode mind maps dengan peserta 

didik yang mengikuti pembelajaran tidak menggunakan metode mind maps. 

B. Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas penerapan metode mind 

maps terhadap pembelajaran kimia yang telah dilakukan menunjukkan adanya 

peningkatan prestasi belajar kimia di kelas yang telah menggunakan metode mind 

maps, Oleh karena itu diajukan beberapa saran, yaitu: 

1. Guru  

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan para guru dapat menerapkan 

metode pembelajaran menggunakan metode mind maps sebagai upaya untuk 

mencari solusi permasalahan pembelajaran kimia, sehingga guru dapat 

mengajarkan kimia dengan lebih mudah, efektif, efisien, aktif dan 

menyenangkan. Di samping guru dapat membangkitkan motivasi siswa 

dalam proses belajar mengajar. 

2. Peserta didik 

Metode mind maps  dapat meningkatkan prestasi. Penggunaan mind maps 

dapat diterapkan di semua mata pelajaran, sehingga diharapkan peserta didik 

dapat menggunakan mind maps untuk membantu mereka dalam memahami 
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pelajaran dan penggunaan mind maps secara terus menerus dapat melatih 

kreativitas peserta didik, sehingga mind maps yang di buat akan lebih baik.  

3. Peneliti  

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti sebagai wahana dalam 

menerapkan metode ilmiah secara sistematis dan terkontrol, dalam upaya 

menemukan perbedaan yang signifikan dalam lingkup kependidikan, 

terutama pendidikan kimia.  
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