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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Diskripsi Teori 

1. Teknik 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknik diartikan sebagai 

sebuah model atau sistem mengerjakan sesuatu. Akan tetapi , istilah 

teknik dapat juga diartikan sebagai “alat”. Teknik pembelajaran dapat 

diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam 

mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, 

penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif 

banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan 

berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah 

siswanya terbatas. Demikian pula, dengan penggunaan metode diskusi, 

perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong 

aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun 

dapat berganti-ganti teknik meskipun koridor metode yang sama.
21

 

2. Mind Mapping 

Mind Mapping pertama kali dikembangkan oleh Tony Buzan 

seorang psikologi dari Inggris. Buzan menyatakan, Mind Mapping adalah 

cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan 
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mengambil informasi keluar dari otak. Mind Mapping adalah cara 

mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan memetakan pikiran-

pikiran. Dalam membuat Mind Mapping kita menggunakan warna, 

memiliki struktur alami yang memancar dari pusat, menggunakan garis 

lengkung, simbol, kata, dan gambar yang sesuai dengan satu rangkaian. 

Dengan Mind Mapping, informasi yang ada menjadi mudah untuk 

diingat.
22

 

Mind Mapping merupakan proses memetakan pikiran untuk 

menghubungkan konsep tertentu yang dituangkan kedalam suatu tulisan 

yang menarik dan kreatif menyerupai peta kota. Sehingga konsep dari 

pembelajaran tersebut akan mudah dipahami oleh otak. Model 

pembelajaran Mind Mapping merupakan suatu model pembelajaran yang 

mengaktifkan kedua bagian otak dalam pembelajaran. Pengaktifan kedua 

bagian otak merupakan suatu upaya agar proses pembelajaran yang 

diterima oleh siswa berjalan dengan baik. Model pembelajaran Mind 

Mapping merupakan suatu upaya untuk mengaktifkan kedua fungsi otak 

dalam pembelajaran. Matematika, bahasa, IPA, dan agama adalah 

keterampilan-keterampilan otak kiri, sedangkan seni, musik, pengajaran 

keterampilan berfikir, menggunakan otak kanan. Dalam sistem pendidikan 

modern lebih cenderung memilih keterampilan-keterampilan otak kiri. Hal 

tersebut membuat ketidakseimbangan kerja antara otak kiri dan otak 

kanan. Akibatnya, kerja otak tidak sinergis, tidak optimal, dan tidak 
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efisien. Otak kiri bersifat memori jangka pendek dan yang biasa digunakan 

anak untuk menghafal adalah otak kiri, sehingga anak mudah lupa dengan 

apa yang telah dipelajari sebelumnya. Sekolah jarang mengajak siswa 

untuk mengaktifkan otak kanan, padahal kreativitas berada pada sisi otak 

kanan. Selain itu, otak kanan juga mempunyai sifat memori jangka 

panjang. Artinya, memori yang disimpan diotak sebelah kanan lebih lama 

dari pada memori yang disimpan diotak sebelah kiri.
23

 

Dalam suatu otak tidak dirancang untuk mengingat dan mencerna 

informasi berupa kalimat-kalimat, namun lebih berupa gambar dan kata 

kunci. Oleh karena itu, hampir semua materi pelajaran anak harus 

diringkas terlebih dahulu menjadi bentuk yang lebih sederhana, sehingga 

anak tidak mudah lupa dengan apa yang telah dipelajari sebelumnya. 

Siswa yang paham dengan materi pembelajarannya tidak akan kesulitan 

dalam menemukan kata kunci lalu menuangkan ide tersebut dengan 

gambar yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Ketika 

menggambarkan ide pokok kesebuah Mind Map, kerja sama otak kiri dan 

otak kanan terjadi secara selaras. Gambar yang tertuang di dalam Mind 

Map merupakan pertanda keberhasilan siswa dalam menangkap informasi, 

membuat konversi informasi verbal ke visual, dan mengkomunikasikan 

hasil konversinya ke orang lain. Dengan jalan ini, siswa akan mudah 

mengingat informasi yang disimpannya karena siswa tersebut telah 
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hal.9 



19 

 

melakukan pengolahan informasi dengan membuat lintasan berpikir di 

otaknya.
24

 

Langkah-langkah pembelajaran menggunakan Mind Mapping yaitu:
25

 

a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

b. Guru mengemukakan konsep/permasalahan yang akan ditanggapi 

oleh siswa dan sebaiknya permasalahan yang mempunyai alternatif 

jawaban. 

c. Membentuk kelompok yang anggotanya 2-3 orang. 

d. Tiap kelompok menginventarisasi/mencatat alternatif jawaban hasil 

diskusi. 

e. Setiap kelompok (atau diacak kelompok tertentu) membaca hasil 

diskusinya dan guru mencatat di papan dan mengelompokkan sesuai 

kebutuhan guru.  

f. Dari data-data di papan siswa diminta membuat kesimpulan atau 

guru memberi perbandingan sesuai konsep yang disediakan guru. 

 Sedangkan langkah-langkah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu mengenai 

garis dan sudut. 

b. Guru menjelaskan materi pembelajaran yaitu mengenai garis dan 

sudut. 

c. Membentuk kelompok yang terdiri dari 2-3 orang. 
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d. Setiap kelompok mencatat poin-poin penting dari materi yang 

disampaikan. 

e. Setiap kelompok menyajikan kembali materi yang telah disampaikan 

guru mengenai garis dan sudut dalam bentuk peta konsep (Mind 

Map) berupa bagan atau diagram. 

f. Perwakilan siswa mempresentasikan Mind Map yang telah dibuat di 

depan kelas. 

g. Siswa yang Mind Map nya belum lengkap, bisa dilengkapi. 

Adapun langkah dalam membuat  Mind Map dilakukan dengan 

cara dan bahan sederhana. Menurut Buzan langkah-langkah dalam 

membuat Mind Map adalah sebagai berikut:
26

 

a. Mulai dari Bagian Tengah 

Mulai dari bagian tengah kertas kosong yang sisanya panjang dan 

diletakkan mendatar. 

b. Menggunakan Gambar atau Foto untuk Ide Sentral 

Gambar bermakna seribu kata dan membantu siswa menggunakan 

imajinasi. 

c. Menggunakan Warna 

Bagi otak, warna sama menariknya dengan gambar. Warna membuat 

peta pikiran lebih hidup, menambah energi pemikiran kreatif, dan 

menyenangkan. 
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d. Menghubungkan Cabang-cabang Utama ke Gambar Pusat 

Hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat kemudian 

hubungkan cabang-cabang tingkat dua dan tiga ketingkat satu dan 

dua dan seterusnya. 

e. Membuat garis hubung yang melengkung, cabang-cabang yang 

melengkung dan organis, seperti cabang-cabang pohon, jauh lebih 

menarik bagi mata. 

f. Menggunakan Satu Kata Kunci untuk Setiap Garis 

Kata kunci tunggal memberi lebih banyak daya dan flesibilitas 

kepada peta pikiran. 

Penggunaan model Mind Mapping akan membawa manfaat bagi 

siswa dalam pembelajaran, diantaranya:
27

  

a. Fleksibel 

Jika guru sedang memberikan materi pelajaran dan siswa 

mencatat, tiba-tiba guru menambahkan suatu informasi yang penting 

tentang suatu materi pelajaran yang telah dijelaskan diawal, maka 

siswa dapat dengan mudah menambahkannya di tempat yang sesuai 

dalam peta pikiran tanpa harus kebingungan dan takut akan merusak 

catatan yang sudah rapi. 
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b. Dapat Memusatkan Perhatian 

Dengan peta pikiran, siswa tidak perlu berpikir untuk 

menangkap setiap kata dari guru tetapi siswa dapat berkonsentrasi 

pada gagasan-gagasannya. 

c. Meningkatkan Pemahaman 

Dengan peta pikiran, siswa dapat lebih mudah mengingat 

materi pelajaran sekaligus dapat meningkatkan pemahaman terhadap 

materi pelajaran tersebut. Imajinasi dan kreativitas siswa tidak 

terbatas sehingga menjadikan pembuatan dan pembacaan ulang 

catatan menjadi lebih menyenangkan. Setiap model pembelajaran 

tentunya tidak hanya memiliki kelebihan saja, melainkan juga 

memiliki kekurangan.  

Adapun Kelebihan Model Pembelajaran Mind Mapping sebagai berikut:
28

 

a) Menggunakan cara ini cepat. 

b) Diagram yang sudah terbentuk bisa menjadi panduan untuk menulis. 

c) Teknik dapat digunakan untuk mengorganisasikan ide-ide yang 

muncul dalam pemikiran. 

d) Proses menggambar diagram bisa memunculkan ide-ide yang lain. 

Kekurangan Model Pembelajaran Mind Mapping : 

a) Hanya siswa yang aktif yang terlibat. 

b) Jumlah detail informasi tidak dapat dimasukkan. 

c) Tidak seluruh murid belajar. 
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Berdasarkan dari definisi tentang Mind Mapping, maka dapat 

disimpulkan bahwa Mind Mapping yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah teknik pemanfaatan cara kerja otak dengan menggunakan catatan 

bergambar yang dapat dilakukan oleh siswa agar dapat memudahkan siswa 

dalam memahami dan mengingkat materi yang dipelajari. 

3. Pembelajaran Matematika 

a. Pengertian Matematika 

 Matematika adalah ilmu universal yang mendasari perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi modern, serta mempunyai peranan 

penting dalam perkembangan berpikir manusia. Artinya beberapa teori 

matematika memiliki peran yang sangat besar terhadap kemajuan di 

bidang teknologi informasi dan komunikasi seperti aljabar, teori 

bilangan, matematika diskrit dan masih banyak yang lain. Selain itu 

matematika juga membekali individu dengan kemampuan berpikir logis, 

analitis, sistematis, kritis, dan kreatif sehingga, kemampuan berpikir 

manusia terus mengalami perkembangan. Dalam belajar matematika 

perkembangan berpikir individu sangat dipengaruhi oleh kesadaran 

berpikirnya. Hal ini terjadi karena seseorang yang belajar matematika 

tidak hanya memiliki keterampilan untuk melakukan sesuatu tetapi juga 

harus memahami dan menyadari mengapa aktivitas itu dilakukan dan apa 

implikasinya. Kemampuan menyadari apa yang dipikirkannya sendiri 

inilah yang nantinya membantu individu tersebut untuk selalu berpikir 

dengan tepat ketika menghadapi suatu masalah. Artinya kemampuan 
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menyadari berpikirnya sendiri membantu individu agar dapat 

mengembangkan kemampuan memecahkan masalah baik dalam konteks 

dunia nyata maupun dalam konteks matematika. 

 Hal ini sejalan dengan pendapat Lester, yaitu tujuan utama 

mengajarkan pemecahan masalah dalam matematika adalah tidak untuk 

melengkapi individu dengan sekumpulan keterampilan atau proses, tetapi 

lebih kepada memungkinkan individu berpikir tentang dirinya sendiri.29 

 Dapat disimpulkan bahwa matematika adalah suatu ilmu yang 

mendasari semua ilmu pengetahuan sehingga banyak manfaatnya dalam 

pembelajaran maupun aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam 

lembaga pendidikan matematika ini merupakan suatu bidang studi yang 

mengajarkan peserta didik untuk dapat mengetahui, memahami, dan 

memecahkan suatu masalah dalam pembelajaran dan persoalan 

matematika. 

b. Karakteristik Matematika 

Matematika memiliki beberapa karakteristik diantaranya adalah 

sebagai berikut:
30

 

1. Memiliki objek kajian yang abstrak 

Sebagian matematikawan menganggap objek matematika itu 

“konkret” dalam pikiran mereka, maka kita dapat menyebut objek 
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matematika secara lebih tepat sebagai objek pikiran. Ada empat objek 

kajian matematika, yaitu fakta, konsep, operasi atau relasi, dan 

prinsip. Fakta adalah pemufakatan atau konvensi dalam matematika 

yang biasanya diungkapkan melalui simbol-simbol tertentu. Konsep 

adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan 

sekumpulan objek. Operasi atau relasi adalah pengerjaan hitung, 

pengertian aljabar, dan pengerjaan matematika lainnya. Sedangkan 

prinsip adalah objek matematika yang terdiri atas beberapa fakta, 

beberapa konsep yang dikaitkan oleh suatu relasi ataupun operasi. 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip adalah hubungan 

diantara bebagai objeki dasar matematika.  

2. Bertumpu pada kesepakatan 

Simbol-simbol dan istilah-istilah dalam matematika 

merupakan kesepakatan yang penting. Dengan simbol dan istilah yang 

telah disepakati dalam matematika, maka pembahasan selanjutnya 

akan menjadi mudah dilakukan dan dikomunikasikan. Dalam 

matematika, kesepakatan merupakan tumpuan yang sangat penting. 

Kesepakatan yang mendasar adalah aksioma (postulat, pernyataan 

pangkal yang tidak perlu pembuktian) dan konsep primitif (pengertian 

pangkal yang tidak perlu didefinisikan). Aksioma diperlukan untuk 

menghindari proses berputar-putar dalam pembuktian, sedangkan 

konsep primitif diperlukan untuk menghindari proses berputar-putar 

dalam pendefinisian. 
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3. Konsisten dalam sistemnya 

Dalam bidang matematika, terdapat berbagai macam sistem 

yang dibentuk dari beberapa aksioma dan memuat beberapa 

teorema. Ada sistem-sistem yang berkaitan, ada pula sistem-sistem 

yang dapat dipandang lepas satu dengan lainnya. Di dalam masing-

masing sistem, berlaku konsistensi. Artinya, dalam setiap sistem 

tidak boleh terdapat kontradiksi. Suatu teorema ataupun definisi 

harus menggunakan istilah atau konsep yang telah ditetapkan 

terlebih dahulu. Konsistensi itu leih baik dalam makna maupun 

dalam hal nilai kebenarannya. Antara sistem yang satu dengan 

sistem yang lain tidak mustahil terdapat pernyataan yang saling 

kontradiksi. 

4. Berpola pikir deduktif 

Dalam bidang matematika, hanya diterima pola pikir yang 

bersifat deduktif. Pola pikir deduktif secara sederhana dapat 

dikatakan sebagai pemikiran yang berpangkal dari hal yang bersifat 

umum diterapkan atau diarahkan kepada hal yang bersifat khusus. 

5. Memperhatikan semesta pembicaraan 

Sehubungan dengan kosongnya arti dari simbol-simbol 

matematika, jika kita menggunakannya seharusnya memerhatikan 

pula lingkup pembicarannya. Lingkup atau sering disebut semesta 

pembicaraan bisa sempit bisa juga luas. Jika kita berbicara tentang 

bilangan-bilangan, maka simbol-simbol tersebut menunjukkan 
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bilangan-bilangan pula. Benar salah atau ada tidaknya penyelesaian 

suatu masalah atau soal, juga ditentukan oleh semesta pembicaraan 

yang digunakan. 

6. Memiliki simbol yang kosong arti 

Dalam bidang matematika, banyak sekali simbol baik yang 

berupa huruf Latin, huruf  Yunani, maupun simbol-simbol khusus 

lainnya. Simbol-simbol tersebut membentuk kalimat dalam 

matematika yang biasa disebut model matematika.Secara umum, 

model atau simbol matematika sesungguhnya kosong dari arti. Ia 

akan bermakna sesuatu bila kita mengaitkannya dengan konteks 

tertentu. Hal ini pula yang membedakan simbol matematika 

dengan simbol bukan matematika. Kosongnya arti dari model-

model matematika itu merupakan “kekuatan” matematika, yang 

dengan sifat tersebut matematika bisa masuk ke berbagai macam 

bidang kehidupan, mulai dari bidang ekonomi, masalah teknis, 

hingga ke bidang psikologi. 

Berdasarkan dari definisi tentang pembelajaran matematika, maka 

dapat disimpulkan bahwa matematika adalah ilmu universal yang 

mendasari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, serta 

mempunyai peranan penting dalam perkembangan berpikir manusia. Di 

dalam lembaga pendidikan matematika ini merupakan suatu bidang studi 

yang mengajarkan peserta didik untuk dapat mengetahui, memahami, dan 



28 

 

memecahkan suatu masalah dalam pembelajaran dan persoalan 

matematika. 

4. Hasil Belajar 

  Menurut Sudjana hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.31 

Menurut Slameto, hasil belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam berinteraksi. 

Menurut Dimyati & Mudjiono, Hasil belajar merupakan suatu puncak 

proses belajar. 
32

 Hasil belajar tersebut terjadi terutama berkat evaluasi 

guru. Hasil belajar dapat berupa dampak pengajaran dan dampak 

pengiring. Kedua dampak tersebut bermanfaat bagi guru dan siswa.  

  Dari pengertian hasil belajar di atas dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar merupakan hasil yang telah dicapai oleh siswa atau sebagai bukti 

dari usaha yang dicapai seorang siswa dalam belajarnya.  

  Menurut dari Benyamin Bloom mengkasifikasikan hasil belajar 

menjadi tiga ranah yaitu, ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah 

psikomotoris.
33

 

a. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek yakni pengetahuan, pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesis dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif 
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tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk kognitif 

tingkat tinggi.  

b. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek 

yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi dan 

internalisasi.  

c. Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan 

dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotorik, 

yakni: gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan 

perseptual, keharmonisan atau ketepatan gerakan keterampilan 

kompleks, gerakan ekspresif dan interpretatif.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku secara keseluruhan bukan 

hanya salah satu aspek potensi saja yang ditimbulkan dalam pencapaian 

penguasaan materi yang telah dipelajari selama proses belajar berlangsung. 

Adapun ciri-ciri hasil belajar menurut Snelbecker sebagai berikut : 

1. Tingkah laku baru berupa kemampuan yang aktual. 

2. Kemampuan baru tersebut berlaku dalam waktu yang lama. 

3. Kemampuan baru tersebut diperoleh melalui suatu peristiwa 

belajar.34 

Seseorang dapat dikatakan telah berhasil dalam belajar jika mampu 

menunjukkan adanya perubahan dalam dirinya. Perubahan-perubahan 
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tersebut dapat ditunjukkan diantaranya dari kemampuan berpikirnya, 

ketrampilannya, atau sikapnya terhadap suatu objek.  

Berdasarkan dari definisi tentang hasil belajar, maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

skor yang diperoleh siswa setelah dilakukannya proses pembelajaran 

matematika dengan menggunakan soal tes. 

5. Tinjauan Materi 

a. Garis 

Kedudukan dalam suatu garis (dua garis) : 

1. Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis-garis 

tersebut terletak pada satu bidang datar dan jika diperpanjang 

sampai tak terhingga maka garis tersebut akan bertemu atau 

berpotongan pada satu titik potong. 

2. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar apabila garis-garis 

tersebut terletak pada satu bidang datar dan jika diperpanjang 

sampai tak terhingga maka garis tersebut tidak akan pernah 

bertemu atau berpotongan. 

3. Dua garis saling bersilangan adalah garis yang terletak pada 

bidang datar yang berbeda dan jika diperpanjang maka tidak 

akan pernah saling berpotongan. 

4. Dua garis dikatakan berhimpit apabila garis tersebut terletak 

pada satu garis lurus, sehingga hanya akan terlihat satu garis 

lurus saja. 
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b. Perbandingan dalam segmen garis : 

 

       Gambar 2.1 Segitiga ABC 

Perbandingan Segmen Garis pada Segitiga ABC 

Pada       diatas berlaku perbandingan sebagai berikut : 

1.  AD : DB = AE : EC atau  
  

  
 = 

  

  
 

2.  AD : AB = AE : AC atau  
  

  
 = 

  

  
 

3.  BD : DA = CE : EA atau  
  

  
 = 

  

  
 

4.  BD : BA = CE : CA atau  
  

  
 = 

  

  
 

5.  AD : AB = AE : AC = DE : BC atau  
  

  
 = 

  

  
 = 

  

  
 

b. Sudut 

  Suatu-sudut dapat dibentuk dari suatu sinar yang diputar 

pada pangkal sinar. Jenis – jenis sudut dilihat dari besar sudutnya 

yaitu : 

1. Sudut yang besarnya 90° disebut sudut siku-siku. 

2. Sudut yang besarnya 180° disebut sudut lurus. 
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3. Sudut yang besarnya antara 0° dan 90° disebut sudut lancip. 

4. Sudut yang besarnya antara 90° dan 180° disebut sudut tumpul. 

5. Sudut yang besarnya antara 180° dan 360° disebut sudut refleks. 

  Jenis-jenis sudut dilihat dari hubungan antar sudut yaitu : 

1. Jumlah dua sudut yang saling berpelurus (bersuplemen) adalah 

180°. 

2. Jumlah dua sudut yang saling berpenyiku (berkomplemen) 

adalah 90°. 

3. Dua sudut yang saling bertolak belakang memilki besar sudut 

yang sama. 

 Jenis-jenis sudut dilihat dari hubungan sudut-sudut pada 

dua garis sejajar yang dipotong garis transversal yaitu : 

1. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis transversal, akan 

terbentuk empat pasang sudut sehadap yang besarnya sama. 

2. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis transversal, besar 

sudut-sudut dalam dan luar berseberangan yang terbentuk 

adalah sama besar. 

3. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis transversal, 

maka jumlah sudut-sudut dalam dan luar sepihak adalah 180°.
35

 

   Berdasarkan dari definisi tentang materi garis dan sudut, maka 

dapat disimpulkan bahwa garis adalah dua buah titik yang saling 
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 Dewi Nuharini dan Tri Wahyuni, Matematika Konsep dan Aplikasinya, (Jakarta: CV Usaha 

Makmur, 2008), Hal. 229-230 



33 

 

dihubungkan secara memanjang, sedangkan sudut adalah suatu ruang 

yang dibentuk antara dua buah ruas garis yang saling berpotongan. 

6. Pengaruh 

 Pengaruh adalah daya yang timbul dari sesuatu (orang atau suatu 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan 

seseorang.
36

 Pengaruh merupakan daya yang muncul dari sesuatu baik 

benda, gejala, maupun orang yang dapat memberikan perubahan di 

sekelilingnya. Dari yang tampak bahwa pengaruh adalah hasil dari 

perubahan yang timbul akibat perlakuan tertentu pada subjek dan akan 

mempegaruhi objek yang diberi suatu perlakuan yang berbeda. 

Dengan adanya hasil dari pengaruh objek tertentu akan tampak dari 

tingkah laku yang baru berupa kemampuan yang aktual serta memiliki 

kemampuan yang baru tersebut berlaku dalam waktu yang sangat lama dan 

memiliki kemampuan yang baru tersebut diperoleh melalui suatu peristiwa 

perlakuan yang diberikan. Jadi pengaruh adalah suatu daya yang timbul 

akibat perlakuan tertentu yang diberikan pada suatu objek tertentu. 

B. Penelitian Terdahulu 

Secara umum, telah ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan 

teknik Mind Mapping terhadap hasil belajar, namun tidak ada yang sama 

persis dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti. Beberapa 

penelitian tersebut yaitu: 

                                                           
36
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1. Penelitian yang dilakukan oleh Rosita Lyyngga Ningrum yang berjudul 

Pengaruh Teknik Mind Mapping Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar 

Matematika Pada Materi Garis dan Sudut Siswa Kelas VII SMPN 2 

Sumbergempol Tulungagung. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen semu. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMPN 2 Sumbergempol 

Tulungagung. Pada penelitian ini pengambilan sampel menggunakan 

teknik sample random sampling. Sampel yang digunakan adalah kelas  VII 

G sebagai kelas eksperimen dan kelas VII F sebagai kelas kontrol. Adapun 

teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah: 1) Observasi, 2) 

Dokumentasi, 3) Tes, 4) Angket. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah uji MANOVA. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada 

pengaruh teknik mind mapping terhadap motivasi dan hasil belajar 

matematika pada materi garis dan sudut siswa kelas VII SMPN 2 

Sumbergempol Tulungagung.
37

 

2. I Dewa Ayu Made Murni dengan judul Pengaruh Metode Pembelajaran 

Mind Mapping Terhadap Hasil Belajar IPS Ditinjau Dari Motivasi 

Berprestasi Pada Siswa Kelas VI SD. Penelitian ini merupakan eksperimen 

kuasi dengan rancangan two factorial design. Data hasil belajar diperoleh 

melalui tes hasil belajar, sedangkan data motivasi berprestasi diperoleh 

melalui kuisioner motivasi berprestasi. Hasil penelitian menunjukkan 

                                                           
37 Rosita Lyyngga Ningrum, Pengaruh Teknik Mind Mapping Terhadap Motivasi dan Hasil 

Belajar Matematika Pada Materi Garis dan Sudut Siswa Kelas VII SMPN 2 Sumbergempol 

Tulungagung, (Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Institut Agama Islam Negeri:  
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bahwa: (1) terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar IPS antara 

siswa yang mengikuti pembelajaran metode Mind Mapping dengan siswa 

yang mengikuti model pembelajaran konvensional, (2) terdapat pengaruh 

interaksi antara model pembelajaran dengan motivasi berprestasi terhadap 

hasil belajar IPS. (3) terdapat perbedaan yang signifikan pada Hasil belajar 

IPS antara kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran dengan 

pembelajaran metode Mind Mapping dengan kelompok siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional pada 

siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi (4) terdapat perbedaan 

yang signifikan pada Hasil belajar IPS antara kelompok siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan pembelajaran metode Mind Mapping 

dengan kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model 

pembelajaran konvensional pada siswa yang memiliki motivasi berprestasi 

rendah.
38

 

3. Maula Alimuddin, dengan judul “Pengaruh Metode Pembelajaran SAVI 

Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMP 

Negeri 1 Sumbergempol Tulungagung Pada Materi Persamaan Linear Satu 

Variabel Tahun Ajaran 2014/2015”. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif, jenis penelitiannya adalah penelitian Quasi 

Experimental (eksperimen semu) dengan desain penelitian Posttest-Only 

Control Design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
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Belajar IPS Ditinjau Dari Motivasi Berprestasi Pada Siswa Kelas VI SD, (Universitas Pendidikan 
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VII SMP Negeri 1 Sumbergempol Tulungagung yang berjumlah 320 

siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

metode pembelajaran SAVI terhadap motivasi dan hasil belajar. Hal ini 

dibuktikan dangan rata-rata hasil motivasi siswa kelas eksperimen sebesar 

113,16, sedangkan pada kelas kontrol sebesar 108,50. Hasil uji statistik 

diperoleh F hitung sebesar 2,127 dengan signifikansi 0,048. Sedangkan, 

rata-rata hasil belajar kelas eksperimen sebesar 78,62 dan rata-rata hasil 

belajar kelas kontrol sebesar 66,62. Hasil uji statistik diperoleh F hitung 

sebesar 2,679 dengan signifikansi 0,04.
39

 

Beberapa penelitian tersebut tentu mempunyai persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan dan perbedaannya terdapat 

dalam Tabel 2.1 berikut : 

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian 

Terdahulu 

Aspek Penelitian Rosita 

Lyyngga Ningrum 

 

Penelitian I 

Dewa Ayu 

Made Murni 

Penelitian  

Maula 

Alimuddin 

Penelitian ini 

Variabel bebas Model 

Pembelajaran Mind 

Mapping 

 

Model 

Pembelajaran  

Mind Mapping 

Metode 

pembelajaran 

SAVI 

Model 

Pembelajaran  

Mind Mapping 

Variabel 

Terikat 

Motivasi dan Hasil 

belajar 

Hasil belajar 

Ditinjau Dari 

Motivasi 

Berprestasi 

 

Motivasi dan hasil 

belajar 

Hasil belajar 

Jenjang 

Penelitian 

 

SMP/MTs SD/MI SMP/MTs SMP/MTs 
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Pendekatan 

Penelitian 

 

Kuantitatif Kuantitatif Kuantitatif Kuantitatif 

Jenis 

Penelitian 

Penelitian 

eksperimen semu 

 

Penelitian 

eksperimen 

semu atau quasi 

experimental 

Penelitian 

eksperimen semu  

Penelitian 

eksperimen 

semu atau quasi 

experimental. 

Lokasi 

Penelitian 

SMP Negeri 2 

Sumbergempol 

Tulungagung 

Singaraja SMP Negeri 1 

Sumbergempol 

Tulungagung 

SMP Islam 

Gandusari 

Trenggalek 

Subjek 

Penelitian 

Siswa kelas VII 

SMP 

Siswa Kelas VI 

SD 

Siswa Kelas VII 

SMP 

Siswa Kelas VII 

SMP 

Hasil 

penelitian Ada pengaruh model pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar terdapat perbedaan yang signifikan pada Hasil belajar ada pengaruh yang signifikan metode pembelajaran SAVI terhadap motivasi dan hasil belajar ada pengaruh model pembelajaran mind mapping terhadap motivasi dan hasil belajar 

Ada pengaruh 

model 

pembelajaran mind 

mapping terhadap 

motivasi dan hasil 

belajar 

Terdapat 

perbedaan yang 

signifikan pada 

Hasil belajar 

Ada pengaruh 

yang signifikan 

metode 

pembelajaran 

SAVI terhadap 

motivasi dan hasil 

belajar 

 

 

C. Kerangka Berfikir Penelitian  

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa kerangka berpikirnya 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian 

Pembelajaran Membosankan 

(Metode Konvensional) 

Kesulitan Belajar 

Teknik Mind Mapping 

Meningkatkan Hasil Belajar 

Masalah Pembelajaran Matematika 
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Berdasarkan Bagan 2.1 di atas, permasalahan pembelajaran yang 

dihadapi siswa adalah kesulitan belajarnya serta pembelajarannya yang 

membosankan sehingga hasil belajar siswa yang rendah. Dari pengalaman 

dilapangan banyak siswa yang kesulitan belajar Garis dan Sudut 

dikarenakan kesulitan belajarnya dan merasa membosankan dalam 

pembelajarannya, sehingga hal tersebut mempengaruhi hasil belajar yang 

didapatkan oleh siswa. Oleh sebab itu, diperlukan penanganan khusus agar 

pembelajaran siswa meningkat dan hasil belajar siswa juga dapat 

meningkat. 

Penelitian ini berpikir untuk menggunakan teknik pembelajaran 

Mind Mapping sebagai alternatif pembelajaran yang efektif untuk 

permasalahan tersebut. Dengan teknik Mind Mapping ini siswa akan mulai 

tertarik dalam proses pembelajaran karena model pembelajaran Mind 

Mapping diterapkan dengan cara membuat simbol, gambar, warna yang 

menarik untuk siswa. Teknik Mind Mapping membuat  kerja otak berfungsi 

secara keseluruhan sehingga dapat membuat siswa tidak merasa bosan 

ataupun kesulitan dalam mempelajari pembelajaran garis dan sudut. 

Kemudian setelah diterapkannya teknik Mind Mapping ini diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dan memperoleh nilai yang baik. 


