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ABSTRAK 

Skripsi dengan judul “Pengaruh Metode Mind Mapping Terhadap Minat dan 

Hasil Belajar Siswa Kelas VIII SMPN 2 Watulimo Tahun Ajaran 2017/2018 Pada 

Materi Lingkaran” ini ditulis oleh David Abtholulbihar M, NIM. 17204153171, Jurusan 

Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), IAIN Tulungagung, 

Pembimbing: Musrikah, M.Pd. 

Kata Kunci : Mind Mapping, Minat Belajar, Hasil Belajar,  

Metode mind mapping merupakan cara yang paling mudah untuk memasukkan 

informasi kedalam otak, dan untuk mengambil informasi dari otak. Cara ini adalah cara yang 

paling kreatif dan efektif dalam membuat catatan. metode mind mapping menjadi solusi yang 

dipilih oleh penulis untuk membantu siswa dalam memahami materi lingkaran. penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian eksperimen Pengaruh Metode Mind Mapping Terhadap 

minat dan hasil belajar siswa. Rumusan dalam penelitian ini adalah (1) Adakah pengaruh 

metode mind mapping terhadap minat belajar siswa pada materi lingkaran kelas VIII SMPN 2 

Watulimo? (2) Adakah pengaruh metode mind mapping terhadap hasil belajar siswa pada 

materi lingkaran kelas VIII SMPN 2 Watulimo? (3) Adakah pengaruh metode mind mapping 

terhadap minat dan hasil belajar siswa pada lingkaran kelas VIII SMPN 2 Watulimo?. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran 

mind mapping terhadap minat belajar siswa pada materi lingkaran kelas VIII SMPN 2 

Watulimo. (2) Untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran mind mapping terhadap 

hasil belajar matematikasiswa kelas VIII SMPN 2 Watulimo. (3) Untuk mengetahui pengaruh 

metode mind mapping terhadap minat dan hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMPN 2 

Watulimo. 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif dan jenis penelitian quasi eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-

siswi kelas VIII SMP Negeri 2 watulimo sebanyak 150 siswa. Sampel yang digunakan pada 

penelitian ini adalah siswa kelas VIII A sebanyak 30 siswa sebagai kelas eksperimen dan 

siswa kelas VIII B yang terdiri dari 30 siswa sebagai kelas control. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa tes, dan Angket. Adapun analisis data yang digunakan 

adalah analisis kuantitatif dengan Uji Varian Multivariat (MANOVA). 

Hasil penelitian berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa: (1) Ada pengaruh 

yang signifikan metode pembelajaran Mind Mapping terhadap minat belajar siswa. 

Berdasarkan analisis data, diperoleh nilai signifikansi 0,001 < 0,05 dan nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =

12,420 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,144. (2) Ada pengaruh yang signifikan metode pembelajaran Mind 

Mapping terhadap hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05 dan nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 78,871> 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,144. (3) Ada 

pengaruh yang signifikan metode pembelajaran Mind Mapping terhadap minat belajar dan 

hasil belajar siswa. Berdasarkan analisis data, diperolhe nilai signifikansi 0,000 < 0,05 

sehingga 𝐻0 ditolak dan 𝐻1 diterima. 
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ABSTRACT 

Thesis with Tittle, “The Influence of Mind Mapping Method on the Interests and 

Learning Results Students of Class VIII on Circle Material Junior High School 2 

Watulimo School year 2017/2018” Written by David Abtholulbihar M, NIM. 17204153171, 

Tadris Mathematics Department, Faculty of Education, State Islamic Institute (IAIN) of 

Tulungagung, Advisor : Musrikah, M.Pd. 

Keyword: Mind Mapping, Interests and Learning Results. 

The mind mapping method is the easiest way to enter information into the brain, and 

to extract information from the brain. This method is the most creative and effective way to 

take notes. mind mapping method is the solution chosen by the author to help students 

understand circle material. the author is interested in conducting experimental research the 

influence of mind mapping method on the interests and learning results students of class viii 

on circle material. 

The formulation in this research is (1) Is there influence of mind mapping method on 

the interests learning students of class VIII on circle material at SMPN 2 Watulimo ?. (2) Is 

there influence of mind mapping method on the learning results students of class VIII on 

circle material at SMPN 2 Watulimo ?. (3) Is there influence of mind mapping method on the 

interests and learning results students of class VIII on circle material at SMPN 2 Watulimo ?. 

The purpose of this research is (1) To know the influence of mind mapping method on the 

interests learning students of class VIII on circle material at SMPN 2 Watulimo. (2) To know 

the influence of mind mapping method on the learning results students of class VIII on circle 

material at SMPN 2 Watulimo. (3) To know the influence of mind mapping method on the 

interests and learning results students of class VIII on circle material at SMPN 2 Watulimo. 

The method used in this research is a quantitative approach and the type of Quasi 

experiment. The population in this research were students of class VIII at SMPN 2 Watulimo 

as many as 150 students. The sample used in this research was class VIII A as many as 30 

students as the experimental class and class VIII B students consisting of 30 students as the 

control class. The instruments in this research were tests, and questionnaires. the data analysis 

used is quantitative analysis with the use of statistical formulas with the stages of prerequisite 

test, research hypothesis test and multivariate variant test (MANOVA). 

The results of the research: (1) there is influence of mind mapping method on the 

interests learning students of class VIII on circle material. Based on data analysis, obtained a 

significance value of 0.001 <0.05 and a value 𝐹𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 = 12,420 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 = 2,144. (2) there is 

influence of mind mapping method on the learning results students of class VIII on circle 

material Based on data analysis, obtained a significance value of 0.001 <0.05 and a value 

𝐹𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 = 78,871 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 = 2,144. (3) there is influence of Mind mapping method on the 

interests and learning results students of class VIII on circle material obtained a significance 

value of 0,000 <0.05 so that H0 is rejected and H1 is accepted. 
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 امللخص

الثامن ونتائج التعليم عند الطالب للصف  اهتمامعلى  ذهنية خريطة"أتثري طريقة  البحث العلمي ابملوضوع
دافيد أبطل البحر  كتبه:". الدائرة مادةيف  ٢١٠٢/٢١٠٢واتو ليمو للعام الدراسي  ٢ ابملدرسة املتوسطة احلكومية

. قسم تدريس الرايضيات كلية الرتبية و علوم التدريسية جامعة اإلسالمية احلكومية ٠٢٢١٥٠٤٠٠٢٠ . رقم القيد:مصطفى
 املاجسترية.مسريكة تولونج أجونج. املشرفة : 

 ونتائج التعليم. اهتمام، ذهنية خريطةطريقة،  ية :ر كلمة اإلشا

املعلومات من الدماغ. هذه الطريقة هي أسهل الطريقة إلدخال املعلومات يف الدماغ، ولنيل هي  ذهنية خريطة  طريقة
هلا أن تكون حالا اليت إختار الباحث  ملساعدة الطالب يف  ذهنية خريطة  طريقة اإلبداع و طريقة الفعالية يف كتابة املواد. طريقة

يم عند الطالب ونتائج التعل اهتمامعلى  ذهنية خريطةولذا سيقوم الباحث حبث التجريبة عن أتثري طريقة  .الدائرة مادةفهم 
 .الدائرة مادةيف  ٢١٠٢/٢١٠٢واتو ليمو للعام الدراسي  الثامن ابملدرسة املتوسطة احلكوميةللصف 

يف الثامن التعليم عند الطالب للصف  اهتمامعلى  ذهنية خريطة( هل هناك أتثري طريقة ٠مسائل البحث كما يلي : )
 خريطة( هل هناك أتثري طريقة ٢؟. ) ٢١٠٢/٢١٠٢واتو ليمو للعام الدراسي  ٢ ابملدرسة املتوسطة احلكومية الدائرة مادة

واتو ليمو للعام الدراسي   ٢ ابملدرسة املتوسطة احلكومية الدائرة مادةيف الثامن على نتائج التعليم عند الطالب للصف  ذهنية
 مادةيف  الثامنونتائج التعليم عند الطالب للصف  اهتمامعلى  ذهنية خريطة( هل هناك أتثري طريقة ٠؟. ) ٢١٠٢/٢١٠٢

( ملعرفة أتثري طريقة ٠البحث ) أهداف؟. وأما ٢١٠٢/٢١٠٢واتو ليمو للعام الدراسي  2 ابملدرسة املتوسطة احلكومية الدائرة
واتو ليمو للعام الدراسي  ابملدرسة املتوسطة احلكومية الدائرة مادةيف الثامن التعليم عند الطالب للصف  اهتمامعلى  ذهنية خريطة

ابملدرسة  الدائرة مادةيف الثامن على نتائج التعليم عند الطالب للصف  ذهنية خريطة( ملعرفة أتثري طريقة ٢؟. ) ٢١٠٢/٢١٠٢
ونتائج التعليم  اهتمامعلى  ذهنية خريطة( ملعرفة أتثري طريقة ٠. )٢١٠٢/٢١٠٢واتو ليمو للعام الدراسي  املتوسطة احلكومية

 .٢١٠٢/٢١٠٢واتو ليمو للعام الدراسي  ابملدرسة املتوسطة احلكومية الدائرة مادةيف  الثامنعند الطالب للصف 

البحث السكان يف هذه . شبه جتربةحبث من تصميم  البحث عا نو أالكمي و البحث حبث  االطريقة املستخدمة يف هذ
 أ-العينة املستخدمة يف هذا البحث هو الصف الثامن .طالبا ٠٤١واتو  احلكوميةطالب الصف الثامن ابملدرسة املتوسطة 

 .ةناأدوات البحث اختبار واملالحظة واالستب. طالبا ٠١ الضابطة مجموعك ب-الصف الثامنو  طالبا ٠١ التجريبة مجموعك
اختبار فرضية البحث واالختبار اختبار  حتليل بياانت املستخدم هو حتليل الكمي ابستخدام الصيغ اإلحصائية للمراحل األساسية

 مانوفا. البديل متعدد املتغريات

التعليم عند الطالب  اهتمامعلى  ذهنية خريطة( هناك أتثري طريقة ٠) نتائج البحث من حتليل البياانت تدول أنا 
 أمهية قيمة على حصلت البياانت، حتليلعلى  استناداواتو ليمو  ابملدرسة املتوسطة احلكومية الدائرة مادةيف الثامن للصف 

على نتائج التعليم  ذهنية خريطة( هناك أتثري طريقة ٢. )٢,٠٥٥جدول< ف ٠٢,٥٢١=  حسايبوقيمة ف ١.١٤>١.١١٠
 على حصلت البياانت، حتليلعلى  استنادا واتو ليمو. ابملدرسة املتوسطة احلكومية الدائرة مادةيف الثامن عند الطالب للصف 

على  ذهنية خريطة( هناك أتثري طريقة ٠. )٢,٠٥٥جدول< ف٢٢,٢٢٠=  حسايبوقيمة ف١.١٤>١.١١٠ أمهية قيمة
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 أمهية قيمة على حصلت البياانت، حتليلعلى  استنادا. الدائرة مادةيف  الثامنونتائج التعليم عند الطالب للصف  اهتمام
 .مقبوال 𝐻1فروضا و 𝐻0حىت  ١.١٤> ١.١١٠


