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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Sampel Penelitian  

Penelitian ini melibatkan dua kelas sampel sebanyak 68 siswa yang terdiri dari 

34 siswa kelas VIII D sebagai kelas kontrol yang diberi perlakuan  model 

pembelajaran konvensional dan sebanyak 34 siswa kelas VIII F sebagai kelas 

eksperiman yang diberi perlakuan metode pembelajaran Mind Mapping di  SMP N 

1 Pabelan Tahun Ajaran 2013/2014.Materi yang diajarkan pada penelitian ini 

adalah volume bangun ruang kubus dan balok  dengan 2x perlakuan.  

 

B. Analisis Deskripsi Variabel Penelitian 

1. Metode Mind Mapping 

Pembelajaran pada kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional 

dengan kegiatan pembelajaran yang didominasi guru. Guru yang berperan aktif 

dalam menjelaskan materi dan pemberian soal sedangkan siswa berperan pasif 

mendengarkan tanpa melakukan kegiatan. Pada pertemuan pertama membahas 

tentang volume kubus. Kegiatan pertama guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran selanjutnya Guru meminta siswa menyebutkan benda-benda yang 

menyerupai kubus dan mengingatkan kembali tentang meteri pertemuan 

sebelumnya yang berkaitan dengan kubus seperti unsur-unsur kubus dan 

mengingatkan kembali tentang cara mencari luas permukaan kubus. Guru 

memotivasi siswa dengan memberi penjelasan tentang pentingnya mempelajari 

volume kubus dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum guru menjelaskan tentang 

volume kubus guru melakukan tanya jawab tentang apa yang sudah siswa ketahui 

tentang volume. Selanjutnya guru menerangkan tentang volume kubus serta rumus 

mencari volume kubus. Kemudian siswa dibentuk dalam kelompok dengan setiap 

kelompok beranggotakan 4-5 siswa. Guru meminta siswa mengerjakan soal dalam 

kelompok. Kemudian guru memberi kesempatan siswa mengerjakan soal kedepan 

dan melakukan pembahasan serta mengecek jawaban siswa. Kegiatan terakhir guru 

bersama siswa menarik kesimpulan. Pada pertemuan kedua kegiatan yang 

dilakukan hampir sama dengan pertemuan sebelumnya, Namun pada pertemuan 

kedua membahas tantang volume balok.  

Pertemuan pertama pada kelas eksperimen diberi perlakuan metode Mind 

Mapping pada materi volume kubus. Lembar observasi kegiatan dan 

keterlaksanaannya dapat dilihat pada Lampiran 7. Saat pembelajaran dengan 

metode Mind Map guru menyampaikan tujuan pembelajaran selanjutnya siswa 
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dibimbing oleh guru dalam mempelajari konsep dari suatu materi pembelajaran 

sehingga guru hanya hanyalah sebagai fasilitator. Saat pembelajaran pertemuan 

pertama siswa terlihat aktif saat pembelajaran. Hal ini terlihat ketika siswa bekerja 

dengan kelompok. Jadi siswa dibagi kedalam kelompok setiap kelompok 

beranggotakan 4-5 siswa. Setiap kelompok dibagi lembar kegiatan siswa yang harus 

dikerjakan dalam kelompok untuk menemukan rumus volume kubus dengan 

bantuan alat peraga yang disediakan tiap kelompok.Dalam proses menemukan 

rumus volume balok siswa tidak mengalami kesulitan karena mereka sudah pernah 

mempelajarinya waktu di sekolah dasar. Siswa juga diminta membuat Mind Map 

perkelompok siswa terlihat antusias sekali saat membuat Mind Map. Pada 

pertemuan pertama terdapat kendala masalah waktu karena siswa belum terbiasa 

membuat Mind Map Namun, kendala tersebut bisa diatasi dengan guru memberi 

bimbingan kepada tiap kelompok dalam pembuatan Mind Map. Setelah semua 

kelompok menyelesaikan membuat Mind Map setiap kelompok mempresentasikan 

hasil Mind Map kelompok mereka. Kegiatan terakhir guru bersama siswa menarik 

kesimpulan. 

 Pertemuan kedua membahas tentang volume balok. Tahapan pertemuan ini 

masih sama dengan tahapan pada pertemuan pertama. Keaktifan siswa juga masih 

terlihat pada pertemuan ini. Pada pertemuan kedua pembelajaran berjalan lancar 

karena siswa terbiasa dalam membuat Mind Map. 

  

2. Kemampuan Koneksi Matematis siswa 

Dari hasil tes kemampuan koneksi matematis yang diberikan pada kelas kontrol 

dan eksperimen didapat nilai terendah pada kelas kontrol 43 dan nilai tertinggi 

83.Sedangkan pada kelas eksperimen didapat nilai terendah 60 dan nilai tertinggi 

100.Rata-rata dari kelas eksperimen sebesar 77.82 ,sedangkan nilai rata-rata kelas 

kontrol sebesar 62,794. Nilai standar deviasi kelas eksperimen adalah 

12,337sedangkan nilai standar deviasi kelas kontrol adalah 13,197.Deskripsi nilai 

tes kemampuan koneksi matematis antara kelas kontrol dan eksperimen dapat 

dilihat pada Tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1 

Deskripsi Nilai Tes Kemampuan Koneksi Matematik antara 

Kelas Kontrol Dan Eksperimen 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

kontrol 34 43.00 83.00 62.7941 13.19729 

eksperimen 34 60.00 100.00 77.8235 12.33736 

Valid N (listwise) 34     
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Hasil nilai tes kemampuan koneksi matematis siswa pada kelas eksperimen 

yang menggunakan metode  pembelajaran Mind Mapping diperoleh nilai terendah 

60 dan nilai tertinggi 100. Sedangkan hasil nilai tes kemampuan koneksi matematis 

siswa pada kelas kontrol yang menggunakan model  pembelajaran konvensional 

diperoleh nilai terendah 43 dan nilai tertinggi 83.  

Data nilai tes kelampuan koneksi matematis selanjutnya dikategorikan menjadi 

tiga kategori yaitu rendah, sedang dan tinggi menggunakan rumus interval menurut 

Sudijono(2009), sebagai berikut :  

Batas 1 :mean + 0.5SD (batas atas) 

Batas 2 :mean – 0.5SD (batas bawah)  

Deskriptif statistic data nilai tes kemampuan koneksi matematis siswa dapat dilihat 

Tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4.2 

Deskripsi Nilai Tes Kemampuan Koneksi Matematis 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

nilai_tes 68 43 100 70.31 14.767 

Valid N (listwise) 68     

 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat ditentukan interval nilai tes kemampuan koneksi 

matematis siswa, sebagai berikut : 

Batas 1 = mean + 0.5SD 

= 70.31 + (0.5 x 14.767) 

= 70.31 + 7.3835 

=78 (pembulatan) 

Batas 2 =  mean- 0.5SD 

= 70.31 - (0.5 x 14.767) 

= 70.31 - 7.3835 

=63 (pembulatan) 

Maka, interval kategori nilai tes kemampuan koneksi matematis siswa dapat dilihat 

pada Tabel 4.3 berikut. 

Tabel 4.3 

Interval dan Kategori Nilai Tes Kemampuan Koneksi Matematis 

Interval Kategori 

0 ≤ nilai tes < 63 Rendah 

63 ≤ nilai tes ≤ 78 Cukup 

78 < nilai tes ≤ 100 Tinggi 
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Berdasarkan Tabel 4.4 interval dan kategori nilai tes maka dibuat  tabel distribusi 

frekuensi yang dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut. 

 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Nilai Tes Kemampuan Koneksi Matematis Kelas 

Eksperimen dan Kontrol 

Kategori 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Frekuensi Presentase 

(%) 

Frekuensi Presentase 

(%) 

Rendah 7 20.6 17 50.0 

Cukup 12 35.3 11 32.4 

Tinggi 15 44.1 6 17.6 

Total 34 100.0 34 100.0 

 

 Berdasarkan Tabel 4.5 diperoleh bahwa hasil tes kemampuan koneksi 

matematis siswa kelas eksperimen dalam kategori rendah (nilai tes kurang dari 63) 

sebanyak 7 siswa dengan presentase sebesar 20.6 %, dalam kategori cukup (nilai 

tes 63 sampai 78) sebanyak 12 siswa dengan presentase sebesar 35.3 %, dalam 

kategori tinggi (nilai tes lebih dari 78 sampai 100) sebanyak 15 siswa dengan 

presentase sebesar 44.1%. Sedangkan pada kelas eksperimen diperoleh hasil tes 

kemampuan koneksi matematis siswa kategori rendah (nilai tes kurang dari 63) 

sebanyak 17 siswa dengan presentase sebesar 50.0 %, dalam kategori cukup (nilai 

tes 63 sampai 78) sebanyak 11 siswa dengan presentase sebesar 32.4 %, dalam 

kategori tinggi (nilai tes lebih dari 78 sampai 100) sebanyak 6 siswa dengan 

presentase sebesar 17.6%. Berikut ini disajikan diagram nilai tes kemampuan 

koneksi matematis siswa dapat dlihat pada gambar 4.1 berikut. 
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Gambar 4.1 Diagram Batang Nilai Tes kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

3. Analisis Hasil Penelitian 

1. Uji Homogenitas tes 

Uji Homogenitas didapat dari  nilai tes kemampuan koneksi matematis dari 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berikut adalah hasil analisis uji homogenitas 

menggunakan SPSS 16.0 for windows.Hasil uji normalitas data pada siswa SMP N 1 

Pabelan dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut. 

 

Tabel 4.6 

Uji Homogenitas Data Nilai Tes Kemampuan Koneksi Matematis 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

.182 1 66 .671 

 

Berdasarkan Tabel 7 diatas, kita dapat melihat bahwa nilai sign 0,671  0,05maka 

berdasarkan hipotesis yang ada H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variansi pada tiap kelas adalah sama (homogen).  

2. Uji Normalitas tes 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data kedua kelas berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal.Pengujian menggunakan uji normalitas 
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dengan bantuan perangkat SPSS 16menggunakan uji Shapiro-Wilk, hal ini 

dikarenakan kedua kelompok sampel masing-masing masuk dalam kategori sampel 

berukuran kecil.Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4.5 

Uji Normalitas tes 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

kls_eksperimen .123 34 .200
*
 .936 34 .049 

kls_kontrol .136 34 .116 .924 34 .021 

 

Berdasarkan tabel 4 bahwa kelas VIII F sebagai kelas eksperimen menunjukkan 

nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,49 dan kelas VIII D sebagai kelas kontrol 

menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,021.Dari kedua data tersebut, 

maka kelas eksperimen maupun kelas kontrol menunjukkan bahwa signifikansinya 

< 0.05, jadi kedua data tersebut dinyatakan tidak berdistribusi normal. Berikut ini 

adalah histogram dan gambar normal Q-Q plot nilai tes kelas kelas kontrol dan 

kelaseksperimen

 
Gambar 4.2  Histogram Nilai Tes Kelas Kontrol 
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Gambar 4.3 Histogram Nilai Eksperimen 

 

 
Gambar 4.4 Normal Q-Q Plot Nilai Tes Kelas Ekserimen 
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Gambar 4.5 Normal Q-Q Plot Nilai Tes Kelas Kontrol 

 

 

3. Uji Hipotesis  

Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnovamenyimpulkan 

bahwa kedua sampel masing-masing berasal dari populasi berdistribusi todak 

normal.Maka pengujian data selanjutnya menggunakan Uji Statistik Nonparametrik 

dengan uji selanjutnya menggunakan uji Mann-Whitney U pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7 

Pengaruh Metode Pembelajaran Mind Mapping 

terhadap  Kemampuan Koneksi Matematik 

 

 Total 

Mann-Whitney U 571.000 

Wilcoxon W 1.166E3 

Z -.086 

Asymp. Sig. (2-tailed) .931 
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Berdasarkan tabel 4.7 nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,931 > 0,05. Maka, H0 

diterima dan H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh penerapan metode 

Mind Mappingterhadap kemampuan koneksi matematis siswa, Maka pengujian 

akhir hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut. 

H0: 21    :Tidak ada pengaruh penerapan  metode pembelajaran Mind Mapping 

terhadap kemampuan koneksi matematis. 

H1: 21    : Ada pengaruh penerapametode pembelajaran Mind Mapping 

terhadap kemampuan koneksi matematis. 

Sehingga H0 diterima dan H1 ditolak, maka hipotesis yang menyatakan tidak ada 

pengaruh penerapanmetode pembelajaran Mind Mapping terhadap kemampuan 

koneksi matematis siswa. 

 

4. Pembahasan  

Mind Mapmerupakan suatu metode pembelajaran yang rancang dengan 

menentukan pokok-pokok dalam materi pembelajaran dan saling mengkaitkannya, 

serta menjadikan siswa lebih kreatif dengan membebaskan imajinasi dan ide-ide 

dalam pembuatan Mind Map.Metode pencatatan Mind Map yang menggabungkan 

teks dan gambar ini akan membantu seseorang dalam mengelola informasi, 

menambhkan kaitan dan asosiasi, serta menjadikan informasi lebih bertahan lama 

dalam ingatan.Mind Map juga membantu menunjukkan hubungan antara bagian-

bagian informasi yang saling terpisah. 

Saat pembelajaran dengan metode Mind Map guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran selanjutnya siswa dibimbing oleh guru dalam mempelajari konsep dari 

suatu materi pembelajaran sehingga guru hanya hanyalah sebagai fasilitator. Siswa 

menentukan kata kunci dari konsep yang telah dipelajari yang akan digunakan 

dalam pembuatan Mind Map. Setelah siswa mengerti materi ataupun konsep yang 

diajarkan siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya siswa 

membuat atau menyusun Mind Map secara berkelompok kemudian  menuangkan 

ide peta pikirannya didepan kelas guna mengkomunikasikan idedari siswa kepada 

siswa lain. 

Hasil pengamatan terhadap siswa yang diajar dengan menggunakan metode 

pembelajaran Mind Mapping  lebih aktif dan kreatif dibandingkan  siswa yang diajar 

dengan model pembelajaran konensional. Kelas yang menggunakan metode 

pembelajaran Mind Mapping suasana kelas belajar terlihat lebih menarik, terlihat 

dari antusiasnya siswa saat membuat Mind Map.metode pembelajaran Mind 

MappingI lebih menekankan kreatifitas serta kemampuan siswa mengkaitkan antar 

topik matematika yang dipelajari. Sedangkan kelas yang diajar dengan model 
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pembelajaran konvensional siswa cenderung pasif peranan guru lebih berperan 

aktif dalam pembelajaran. 

Hasil tes kemampuan koneksi matematik siswa kelas VIII F SMP N 1 Pabelan 

yang menggunakan metode pembelajaran Mind Mapping menunjukkan bahwa 

rata-rata nilai tes kemampuan koneksi matematik 77,82 yang berada dalam 

kategori baik dengan standar deviasi 9,131, sedangkan posttest siswa kelas VIII D 

SMP N 1 Pabelan yang menggunakan metode konvensional menunjukkan bahwa 

rata-rata hasil belajar siswa 62,79 yang berada dalam kategori cukup dengan 

standar deviasi 12,471. 

Hasil dari uji hipotesis menggunakan Mann-Whitney U nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) adalah 0,931 > 0,05. Maka, H0 diterima dan H1 ditolak yang berarti tidak 

terdapat pengaruh penerapan metode Mind Mappingterhadap kemampuan 

koneksi matematis siswa. Hal ini dimungkinkan karena siswa belum terbiasa 

menggunakan metode Mind Mapping  serta siswa masih kesulitan dalam membuat 

Mind Map mengakibatnya banyak menyita waktu saat pembelajaran. Sehingga saat 

mengerjakan tes belum optimal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




