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BAB V 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

A. Adakah Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Mind 

Mapping Terhadap Motivasi Belajar Fiqih Siswa Kelas IV MI 

Manba’ul Ulum Buntaran Rejotangan Tulungagung Tahun Ajaran 

2019/2020? 

Dari data hasil angket, dapat diperoleh rata-rata skor angket kelas 

eksperimen sebesar 89 sedangkan untuk rata-rata kelas kontrol sebesar 81,5. Hal  

ini  menunjukkan  bahwa  nilai  rat-rata  skor  angket  kelas ekperimen lebih besar 

dibandingkan dengan nilai rata-rata skor angket pada kelas kontrol. Berdasarkan  

analisis  data  menunjukkan  ada  pengaruh  teknik mind  mapping terhadap 

motivasi belajar fiqih siswa kelas IV di MI Manba’ul Ulum Buntaran 

Rejotangan Tulungagung. Hal ini ditunjukkan dengan hasil nilai sig. < 0,05 

atau 0,000 < 0,05  maka Ho ditolak dan Hα diterima. berdasarkan hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar fiqih peserta didik dapat dipengaruhi 

oleh penerapan metode mind mapping.   

Hal ini diperkuat oleh pendapat Susanto Windura dalam bukunya 

yang mengatakan bahwa tujuan mind mapp adalah agar belajar menjadi 

menyenangkan. Mind map mengharuskan anak untuk memakai berbagai 

warna dalam pembuatannya. Dan disukai oleh otaknya. Kedua belah otak 

pun terlibat, dan yang dirasakan anak adalah bukan suatu kegiatan 
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“belajar”, namun lebih sifatnya bermain sambil menggambar. Learning is 

Fun, itu prinsip utamanya.1 

Penelitian yang dilakukan oleh Ani Komsatun, dalam penelitian 

yang berjudul,” Pengaruh penggunaan teknik mind map terhadap motivasi 

belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 1 Srandakan Bantul tahun ajaran 

2014/2015”. Hasil penelitianya menunjukkan bahwa ada pengaruh 

penggunaan teknik mind map terhadap motivasi belajar IPS siswa. Hal ini 

terlihat dari hasil perhitungan rata-rata skor skala sikap. Pada kondisi 

akhir, rata-rata kelas eksperimen 92,03 sedangkan rata-rata di kelas kontrol 

yaitu 83,06. Selain itu, hasil pengkategorian kondisi akhir diperoleh 

kategori tinggi pada kelas eksperimen, sedangkan kategori kelas kontrol 

yaitu sedang. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan teknik mind map berpengaruh terhadap motivasi belajar IPS 

siswa kelas IV SD Negeri 1 Srandakan Bantul tahun ajaran 2014/2015.2 

Jadi, dari pendapat para ahli dan hasil pengujian hipotesis                                                    

diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa metode mind mapping berpengaruh 

terhadap motivasi belajar peserta didik.   

B. Adakah Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Mind 

Mapping Terhadap Hasil Belajar Fiqh Siswa Kelas IV MI Manba’ul 

Ulum Buntaran Rejotangan Tulungagung Tahun Ajaran 2019/2020? 

                                                           
1 Sutanto Windura, Mind Map Langkah Demi Langkah, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 

2013), hal. 28. 
2 Ani Komsatun, Pengaruh penggunaan teknik mind map terhadap motivasi belajar IPS 

siswa kelas IV SD Negeri 1 Srandakan Bantul tahun ajaran 2014/2015. (Universitas Negeri 

Yogyakarta,2015). 
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Berdasarkan  analisis  data  menunjukkan  ada  pengaruh  teknik  

mind  mapping terhadap hasil belajar fiqh siswa kelas IV MI Manba’ul 

Ulum Buntaran Rejotangan Tulungagung. Hal ini ditunjukkan dengan 

hasil nilai sig. < 0,05 atau 0,001 < 0,05 maka Ho ditolak dan Hα diterima. 

berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar fiqih 

peserta didik kelas IV MI Manba’ul Ulum Buntaran Rejotangan 

Tulungagung dipengaruhi oleh penerapan metode mind mapping.  

Dengan demikian, hal ini tidak lepas dari pendapat Susanto 

Windura yang mengatakan bahwa fungsi utama mind map adalah bukan 

untuk mengingat saja. Namun, yang lebih penting adalah untuk membantu 

anak memahami materi pelajaran. Selain itu Tony Buzan juga berpendapat 

dalam bukunya bahwa mind map menggunakan kemampuan otak akan 

pengenalan visual untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. 

Dengan kombinasi warna, gambar, dan cabang-cabang melengkung, mind 

map lebih merangsang secara visual dari pada metode pencatat tradisional, 

yang cenderung linier dan satu warna. Ini akan sangat memudahkan 

mengingat informasi mind map.3  

Selain itu dalam penelitian yang dilakukan Ni Putu Stya Prahita1 , I 

Nyoman Jampel2 , dan I Gde Wawan Sudatha, dalam penelitiannya yang 

berjudul,” Pengaruh penerapan model pembelajaran mind mapping 

terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas IV”. Hasil penelitian ini 

menemukan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar IPA yang signifikan 

                                                           
3 Tony Buzan dan Barry, Memahami Peta Pikiran,… hal. 16 
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antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model Mind Mapping 

dan siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran 

konvensional kelas IV SD di Desa Yehembang Gugus IV Diponegoro 

Kecamatan Mendoyo tahun pelajaran 2013/2014 (thitung = 3,87 ; ttabel = 

2,076) dimana perbandingan perhitungan hasil belajar IPA siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan model Mind Mapping adalah X =13,70 

lebih besar dari hasil belajar IPA siswa yang mengikuti pembelajaran 

model konvensional adalah X =10,42.4 

Jadi, dari pendapat para ahli dan hasil pengujian hipotesis                                                    

diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa metode mind mapping berpengaruh 

terhadap hasil belajar peserta didik.   

C. Adakah Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Mind 

Mapping Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar Fiqh Siswa Kelas IV 

MI Manba’ul Ulum Buntaran Rejotangan Tulungagung Tahun 

Ajaran 2019/2020? 

Berdasarkan analisis data menunjukkan ada pengaruh metode  

mind mapping terhadap  motivasi  dan  hasil  belajar  fiqih peserta didik 

kelas kelas IV MI Manba’ul Ulum Buntaran Rejotangan Tulungagung.  

Hal  ini  ditunjukkan  dengan  hasil  pada   Pillai's  Trace,  Wilks' Lambda,  

Hotelling's  Trace,  dan  Roy's  Largest  Root  yang  terdapat  pada  effect 

faktor dan diperoleh keseluruhan data yang sama yaitu sebesar 0,000. 

                                                           
4 Ni Putu Stya Prahita1 , I Nyoman Jampel2 , I Gde Wawan Sudatha, Pengaruh penerapan 

model pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas IV, (Universitas 

Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia, 2014) 
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Sehingga nilai sig. < 0,05 atau 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan Hα 

diterima.  

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh metode mind mapping terhadap motivasi dan hasil belajar 

peserta didik kelas IV MI Manba’ul Ulum Buntaran Rejotangan 

Tulungagung.  

Hasil penelitian diatas menunjukkan kesamaan hasil dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rosita Lyyngga Ningrum, dalam penelitian 

yang berjudul,” Pengaruh teknik mind mapping terhadap motivasi dan 

hasil belajar matematika pada materi garis dan sudut siswa kelas VII 

SMPN 2 Sumbergempol Tulungagung”. Hasil penelitianya menunjukkan 

bahwa: Ada pengaruh motivasi dan hasil belajar siswa antara kelas yang 

telah diterapkan teknik mind mapping dalam pembelajaran dengan kelas 

yang tidak menggunakan teknik mind mapping. Hasil analisa pada Pillai's 

Trace, Wilks' Lambda, Hotelling's Trace, dan Roy's Largest Root yang 

terdapat pada effect faktor dan diperoleth keseluruhan data yang sama 

yaitu sebesar 0,009. Sehingga nilai sig. < 0,05 atau 0,009 < 0,05 maka H0 

ditolak dan H1 diterima. 5 

Hal ini diperkuat oleh pendapat Susanto Windura yang mengatakan 

bahwa mind map menggunakan otak kiri dan otak kanan anak secara aktif 

dan sinergis. Windura juga menyebutkan tujuan mind mapping adalah agar 

                                                           
5 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, (IAIN Tulungagung, 2017) 
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belajar menjadi menyenangkan. Dan fungsi utama mind mapping adalah 

untuk membantu anak memahami materi pelajaran. Dengan seimbangnya 

kerja otak anak maka belajar akan menjadi menyenangkan dan membantu 

memudahkan anak untuk memahami dan mengingat suatu materi 

pelajaran.6 

Hal ini  dapat  dibuktikan  melalui   hasil  penelitian  sebagaimana  

telah dijabarkan  diatas  metode mind mapping  memiliki pengaruh positif 

terhadap motivasi dan hasil belajar fiqih peserta didik kelas IV MI 

Manba’ul Ulum Buntaran Rejotangan Tulungagung.   

 

                                                           
6 Sutanto Windura, Mind Map Langkah Demi Langkah,.., hal 57. 


