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Abstrak
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan pembelajaran kooperatif  model 
mind mapping berbantuan CD pembelajaran terhadaphasil belajar peserta didik  kelas VIII 
SMP Negeri 2 Semarang tahun pelajaran 2011/2012. Populasi dalam penelitian ini adalah pe-
serta didik kelas VIII SMP Negeri 2 Semarang tahun pelajaran 2011/2012 yang berada dalam 
enam kelas. Sampel diambil secara random sampling. Metode pengumpulan data yang digu-
nakan adalah dengan metode dokumentasi dan tes. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata 
hasil belajar matematika dengan pembelajaran mind mapping berbantuan CD pembelajaran 
lebih baik dari rata-rata hasil belajar matematika dengan pembelajaran direct instruction, hasil 
belajar peserta didik mencapai KKM, dan proporsi hasil belajar peserta didik yang diajar den-
gan pembelajaran mind mapping berbantuan CD pembelajaran yang telah memenuhi KKM 
lebih baik daripada proporsi hasil belajar peserta didik yang diajar dengan pembelajaran direct 
instruction. Simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pembelajaran mind mapping 
berbantuan CD pembelajaran lebih efektif  daripada pembelajaran matematika dengan direct 
instruction  untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas VIII pada materi pokok teo-
rema Pythagoras.

Abstract
The purpose of  this study was to determine the effectiveness of  cooperative learning model of  
mind mapping assisted CD learning againts learning outcomes class VIII students of  SMP 
Negeri 2 Semarang school year 2011/2012. The population in this study is class VIII students 
of  SMP Negeri 2 Semarang school year 2011/2012 which is in six classes. Samples were 
taken by random sampling. Data collection methods used are the methods of  documentation 
and tests. The results show the average results of  math learning with mind mapping learning 
assisted CD learning is better than average learning outcomes of  learning mathematics with 
direct instruction, student learning outcomes achieved KKM, and the proportion of  study of  
students who were taught mind mapping learning assisted CD learning has met KKM better 
than the proportion of  study of  students who are taught with direct instruction teaching. The 
conclusions obtained in this study is the learning mind mapping assisted CD learning is more 
effective than learning mathematics with direct instruction to improve learning outcomes of  
students in class VIII in the Pythagorean theorem subject matter.
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Pendahuluan

Kemampuan profesional guru sangat pen-
ting dalam rangka meningkatkan kualitas pen-
didikan. Dalam mengajarkan matematika, guru 
perlu memiliki strategi pembelajaran yang tepat. 
Hal ini dikarenakan rendahnya kemampuan ma-
tematika menyebabkan munculnya sikap ketidak-
senangan siswa terhadap pelajaran matematika. 
Pembelajaran yang dilengkapi dengan menggu-
nakan media yang telah dirancang dan dibuat 
dengan memanfaatkan teknologi komputer ke-
mudian dijadikan dalam bentuk Compact Disk 
(CD) biasanya berupa CD pembelajaran yang 
dalam penyampaian materi akan lebih terorgani-
sasi, bersemangat dan hidup, serta memudahkan 
guru dan peserta didik untuk melakukan pem-
belajaran. Pembelajaran dengan menggunakan 
CD tersebut diharapkan akan dapat memotivasi 
peserta didik untuk belajar, karena dapat me-
nampilkan penyajian materi secara menarik dan 
informatif. Dewasa ini banyak dikembangkan 
model pembelajaran mind mapping, dimana pe-
serta didik belajar sambil menemukan pengeta-
huannya sendiri. Penerapan model ini dimulai 
dari teknik yaitu peserta didik mengerjakan soal 
secara diskusi dalam  kelompok lalu secara seren-
tak memaparkan hasil kerja kelompok di depan 
kelas dan dinilai oleh guru. Penggunaan model 
pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan 
ingatan informasi faktual sebesar 10% (Evreklia, 
2009).

Mind mapping atau pemetaan pikiran ada-
lah suatu teknik untuk memaksimalkan potensi 
pikiran manusia dengan menggunakan otak kiri 
dan kanan secara simultan. Metode ini diperken-
alkan oleh Tony Buzan pada tahun 1974, seo-
rang ahli pengembangan potensi manusia dari 
Inggris. Pemetaan pikiran saat ini sudah dikenal 
luas di berbagai bidang pengembangan sumber 
daya manusia (SDM). Penerapannya mencakup 
manajemen organisasi, penulisan, pembelaja-
ran, pengembangan diri, dan lain-lain (Olivia, 
2009). Mind mapping merupakan peta rute yang 
hebat bagi ingatan, memungkinkan manusia da-
pat menyusun fakta dan pikiran sedemikian rupa 
sehingga cara kerja alami otak dilibatkan sejak 
awal. Ini berarti mengingat informasi akan lebih 
mudah dan bisa lebih diandalkan daripada meng-
gunakan teknik pencatatan tradisional yang cen-
derung linear dan satu warna (Buzan, 2007).

Pada prinsipnya, ada 2 kegiatan pokok da-
lam mind mapping, yaitu kegiatan memikir (mind) 
dan kegiatan memaparkan hasil secara serentak 
(mapping). Dengan demikian, sintaks model pem-
belajaran mind mapping adalah sebagai berikut 

(Suyatno, 2009).
Guru menyampaikan kompetensi yang in-

gin dicapai.
Guru membentuk kelompok-kelompok be-

lajar heterogen yang anggotanya 4-5 orang.
Guru mengemukakan konsep/permasa-

lahan yang akan ditanggapi oleh peserta didik/
sebaiknya permasalahan yang mempunyai alter-
natif  jawaban.

Tiap kelompok menginventarisasi/menca-
tat alternatif  jawaban hasil diskusi.

Tiap kelompok memaparkan hasil diskusi 
ke depan kelas secara serentak.

Guru membahas hasil paparan peserta di-
dik.

Peserta didik bersama-sama dengan guru 
menyimpulkan hasil diskusi.

Kelebihan model mind mapping (Olivia, 
2009) adalah sebagai berikut.

Membantu peserta didik untuk berkon-
sentrasi (memusatkan perhatian) dan lebih baik 
dalam mengingat.

Meningkatkan kecerdasan visual dan kete-
rampilan observasi.

Melatih kemampuan berpikir kritis dan 
komunikasi.

Meningkatkan kreativitas dan daya cipta.
Melatih inisiatif  dan rasa ingin tahu.
Meningkatkan kecepatan berpikir dan 

mandiri.
Membantu pengungkapan diri serta me-

rangsang pengungkapan pikiran.
Berdasar informasi yang diperoleh dari 

guru matematika di SMP 2 Negeri Semarang, 
kebanyakan pembelajaran matematika di SMP 
Negeri 2 Semarang masih menggunakan meto-
de pembelajaran direct instruction. Hal ini dika-
renakan guru harus menyelesaikan materi yang 
dibebankan, sementara waktu terbatas. Pada 
pembelajaran direct instruction ini, banyak peser-
ta didik yang kurang tertarik terhadap pelajaran 
yang disampaikan guru. Peserta didik cenderung 
pasif  dalam menerima pelajaran. Banyak juga pe-
serta didik yang hanya mau belajar jika ada tugas 
atau akan ulangan saja. Pada materi yang belum 
diajarkan, peserta didik cenderung kurang terta-
rik untuk membacanya apalagi memahaminya. 
Padahal dengan membaca materi sebelum materi 
itu diberikan oleh guru, peserta didik akan lebih 
mudah menerima pelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan 
yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah (1) 
apakah hasil belajar peserta didik yang diajar den-peserta didik yang diajar den-
gan pembelajaran mind mapping berbantuan CD 
pembelajaran lebih baik daripada hasil belajar pe-hasil belajar pe- pe-
serta didik yang diajar dengan pembelajaran direct 
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instruction; (2) apakah hasil belajar peserta didik 
yang diajar dengan pembelajaran mind mapping 
berbantuan CD pembelajaran telah mencapai kri-
teria ketuntasan minimal (KKM); dan (3) apakah 
proporsi hasil belajar peserta didik yang diajar 
dengan  pembelajaran mind mapping berbantuan 
CD pembelajaran yang telah memenuhi KKM 
lebih baik daripada proporsi hasil belajar peser-
ta didik yang diajar dengan pembelajaran direct 
instruction yang telah memenuhi KKM. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui apa-untuk (1) mengetahui apa-
kah hasil belajar peserta didik yang diajar dengan 
pembelajaran mind mapping berbantuan CD pem-
belajaran lebih baik daripada hasil belajar peser-
ta didik yang diajar dengan pembelajaran direct 
instruction; (2) mengetahui apakah hasil belajar 
peserta didik yang diajar dengan pembelajaran 
mind mapping berbantuan CD pembelajaran telah 
mencapai KKM; dan (3) mengetahui apakah pro-
porsi hasil belajar peserta didik yang diajar den-
gan pembelajaran mind mapping berbantuan CD 
pembelajaran yang telah mencapai KKM lebih 
baik daripada proporsi hasil belajar peserta didik 
yang diajar dengan pembelajaran direct instruction 
yang telah mencapai KKM.

Metode

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 
151 peserta didik yang terbagi dalam 6 kelas yaitu 
VIII-A sampai dengan VIII-F. Pengambilan sam-
pel dalam penelitian ini dilakukan secara random 
sampling. Terpilih sebagai sampel sebanyak 26 pe-
serta didik kelas VIII-A sebagai kelas eksperimen 
yang dikenai pembelajaran mind mapping berban-

tuan CD pembelajaran dan sebanyak 25 peserta 
didik kelas VIII-C sebagai kelas kontrol yang 
dikenai pembelajaran direct instruction. Variabel 
bebas dalam penelitian ini adalah model pembe-
lajaran yang diterapkan. Variabel terikat dalam 
penelitian ini adalah hasil belajar peserta didik. 

Dalam penelitian ini metode tes digunakan 
untuk mendapat data nilai mid semester 1 dari 
masing-masing peserta didik kelas VIII SMP N 
2 Semarang tahun ajaran 2011/2012 yang akan 
digunakan untuk uji normalitas, uji homogenitas, 
dan uji kesamaan rata-rata sebelum dilakukan 
pengambilan sampel.

Metode tes juga digunakan untuk untuk 
mendapatkan data nilai hasil belajar materi po-
kok teorema Pythagoras setelah diadakan per-
lakuan yang berbeda. Tes dalam penelitian ini 
memuat pertanyaan yang terdiri dari dua puluh 
lima soal pilihan ganda yang sebelumnya telah 
diujicobakan pada kelas uji coba, dalam pene-
litian ini terpilih kelas VIII-B. Instrumen yang 
telah disusun diujicobakan untuk mengetahui 
validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat 
kesukaran soal. Tujuannya untuk mengetahui 
apakah item-item tersebut telah memenuhi syarat 
tes yang baik atau tidak.

Hasil dan Pembahasan

Sebelum melaksanakan kegiatan peneliti-
an, peneliti menentukan materi pokok, menentu-
kan model pembelajaran yang sesuai dengan per-
masalahan, merancang kegiatan pembelajaran 
dengan CD pembelajaran, menyusun syllabus dan 
lesson plan, membuat student worksheet, dan me-

 

Adanya perbedaan rata-
rata tes hasil belajar 

Analisis Uji Coba Instrumen 

UJI COBA 

 
Instrumen hasil 
analisis uji coba 
(valid dan reliabel) 
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Kelas VIII SMP N 2 Semarang) 
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Gambar 1. Langkah-langkah Penelitian
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nyusun instrumen tes hasil belajar. Materi pokok 
yang dipilih adalah materi teorema Pythagoras. 
Model pembelajaran yang digunakan terhadap 
peserta didik pada kelompok eksperimen adalah 
model pembelajaran mind mapping berbantuan 
CD pembelajaran, sedangkan model pembelaja-
ran yang digunakan terhadap peserta didik pada 
kelompok kontrol adalah model pembelajaran 
direct instruction. 

Langkah pertama dalam model pembela-
jaran direct instruction adalah persiapan. Persiapan 
dalam penelitian ini adalah guru memberi moti-
vasi kepada peserta didik, mengemukakan tuju-
an yang akan dicapai, dan melakukan apersepsi 
mengenai kuadrat, akar kuadrat, segitiga siku-
siku sebagai kegiatan prasyarat. Langkah yang 
kedua adalah penyajian yaitu guru menjelaskan 
materi tahap demi tahap disertai tanya jawab. 
Setelah menyajikan materi pembelajaran, guru 
memberikan contoh-contoh yang berkaitan den-
gan kehidupan sehari-hari peserta didik.

Langkah yang ketiga yaitu guru membe-
rikan soal latihan kepada peserta didik untuk 
dikerjakan secara berkelompok dan membahas-
nya. Selanjutnya, guru bersama peserta didik me-

Langkah-langkah 

Mind mapping
Kegiatan CD Pembelajaran

Guru menyampaikan materi prasyarat 

dan tujuan yang ingin dicapai.

Peserta didik membaca materi presentasi dari 

CD pembelajaran.

Peserta didik diminta untuk memben-

tuk kelompok yang terdiri dari 4 orang 

peserta didik.

Peserta didik membaca presentasi guru men-

genai peralatan dan langkah-langkah kerja.

Peserta didik diminta berdiskusi 

dengan temannya mengenai materi/

permasalahan yang disampaikan guru 

(Mind).

Guru membimbing peserta didik baik secara 

langsung dalam kegiatan menganalisis.

Tiap kelompok diminta untuk me-

maparkan hasil diskusi di depan kelas 

secara serentak (Mapping)

Peserta didik melakukan presentasi di kelas, 

kemudian file presentasi beserta hasil diskusi 

dikorelasikan dengan kunci jawaban.

Guru mengarahkan pembicaraan pada 

pokok permasalahan dan menambah 

materi yang belum diungkap oleh 

peserta didik dalam kegiatan pembe-

lajaran.

Peserta didik mengikuti forum diskusi, baik di 

kelas secara kelompok maupun ditindaklan-

juti kembali setelah pembelajaran.

Peserta didik menarik simpulan den-

gan arahan guru

Simpulan mengenai teorema Pythagoras

Tabel 1. Langkah-Langkah Penerapan Model Pembelajaran Mind Mapping Berbantuan CD 
Pembelajaran

nyimpulkan materi yang telah dipelajari. Guru 
memberikan latihan soal (exercises) kepada peser-
ta didik untuk mengaplikasikan penjelasan yang 
baru saja diberikan oleh guru.

Hasil analisis deskriptif  data hasil belajar 
materi teorema Pythagoras menunjukkan bahwa 
rata-rata hasil belajar peserta didik yang menda-
pat pembelajaran dengan model mind mapping 
berbantuan CD pembelajaran lebih tinggi dari 
pada rata-rata hasil belajar peserta didik yang 
mendapat pembelajaran direct instruction dengan 
persentase peserta didik yang mencapai ketun-
tasan belajar pada masing-masing kelas tersebut 
berturut-turut adalah 92,3% dan 56%. Rata-rata 
hasil belajar tersebut pada kelompok eksperimen 
lebih tinggi dari pada kelompok kontrol. 

Ditinjau dari besarnya standar deviasi, ter-
lihat bahwa kelompok kontrol memiliki standar 
deviasi lebih besar dari kelompok eksperimen. 
Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai peser-
ta didik pada kelompok kontrol lebih bervariasi 
sekaligus menunjukkan bahwa kemampuan pe-
serta didik pada kelompok tersebut juga lebih 
bervariasi daripada kelompok eksperimen. Kon-
disi tersebut dapat disebabkan oleh proses inte-
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raksi antapeserta didik dalam kelompok (kelas) 
yang jarang terjadi. Pembelajaran yang berlang-
sung secara klasikal cenderung membuat peserta 
didik melakukan aktivitas belajar secara individu, 
sehingga menghasilkan perbedaan hasil yang le-
bih bervariasi.

Berdasarkan hasil uji perbedaan rata-ra-
ta hasil belajar masing-masing kelas diperoleh 
bahwa rata-rata hasil belajar peserta didik yang 
mendapat perlakuan model pembelajaran mind 
mapping berbantuan CD pembelajaran berbeda 
secara signifikan bila dibandingkan dengan rata-
rata hasil belajar peserta didik yang mendapat 
perlakuan model pembelajaran direct instruction. 
Hasil belajar peserta didik yang dikenai model 
pembelajaran mind mapping berbantuan CD pem-
belajaran lebih baik daripada hasil belajar peser-
ta didik yang dikenai model pembelajaran direct 
instruction.

Rata-rata hasil belajar pada kelompok 
eksperimen selanjutnya diuji ketuntasan hasil 
belajar. Uji tersebut menunjukkan bahwa peser-
ta didik yang dikenai model pembelajaran mind 
mapping berbantuan CD pembelajaran telah men-
capai ketuntasan belajar berdasarkan KKM yang 
diterapkan di SMP Negeri 2 Semarang, yaitu 78 
untuk mata pelajaran matematika. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa penerapan model pembela-
jaran mind mapping berbantuan CD pembelajaran 
dapat membantu peserta didik mencapai ketun-
tasan belajar.

Hasil dari uji proporsi adalah proporsi skor 
tes hasil belajar kelompok eksperimen yang telah 
mencapai KKM lebih besar dari proporsi skor tes 
hasil belajar kelompok kontrol yang telah menca-
pai KKM. Ini berarti proporsi skor tes hasil be-
lajar kelompok eksperimen yang telah mencapai 
KKM lebih baik dari proporsi skor tes hasil bela-
jar kelompok kontrol yang telah mencapai KKM. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa pembelajaran 
mind mapping berbantuan CD pembelajaran lebih 
efektif  daripada pembelajaran direct instruction 
untuk meningkatkan hasil belajar materi pokok 
Teorema Pythagoras  pada peserta didik kelas 
VIII SMP Negeri 2 Semarang tahun pelajaran 
2011/2012.   

Pada kelas dengan pembelajaran direct 
instruction, peserta didik mengikuti pelajaran den-
gan tenang karena guru dapat lebih mudah men-
gendalikan peserta didik. Peserta didik duduk 
dan memperhatikan guru menerangkan materi 
pelajaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 
peserta didik hanya menerima materi yang di-
berikan guru secara pasif. Dalam pembelajaran, 
tidak ada interaksi yang berarti  di antara peser-
ta didik, sehingga jarang terjadi proses berbagi 

ide-ide tertentu dalam menyelesaikan tugas-tugas 
pembelajaran. Hal tersebut menyebabkan penca-
paian tujuan pembelajaran berjalan apa adanya. 
Pencapaian tujuan dengan kondisi tersebut di-
pandang kurang cocok dengan tuntutan pembe-
lajaran yang menginginkan materi dapat tersam-
paikan dengan cepat dan mudah dipahami oleh 
peserta didik.

Penerapan model pembelajaran mind map-
ping berbantuan CD pembelajaran memiliki un-
sur-unsur fase yang membuat peserta didik lebih 
aktif  dan lebih dapat memahami materi. Guru 
tidak sekadar memberikan pengetahuan kepada 
peserta didik, melainkan memfasilitasi peserta 
didik untuk membangun pengetahuannya sendiri 
sehingga peserta didik memiliki pemahaman yang 
lebih mantap terhadap materi teorema Pythago-
ras.  Hal tersebut sebagaimana yang telah terbukti 
melalui berbagai penelitian bahwa peserta didik 
akan lebih mantap dalam memahami suatu ma-
teri jika mereka tidak hanya mendengarkan atau 
melihat saja, peserta didik hendaknya berperan 
langsung dalam berinteraksi dengan lingkungan 
belajar untuk menerapkan dan mengkomunika-
sikan pengetahuannya. Selain itu, penggunaan 
komputer dalam pembelajaran akan membuat 
kegiatan pembelajaran berlangsung secara tepat 
guna dan berdaya guna sehingga hasil belajar pe-
serta didik dapat ditingkatkan. 

Faktor-faktor yang dapat menjadi penye-
bab adanya perbedaan rata-rata hasil belajar an-
tara peserta didik yang mendapat perlakuan mo-
del pembelajaran mind mapping berbantuan CD 
pembelajaran dengan peserta didik yang menda-
pat perlakuan pembelajaran direct instruction ada-
lah sebagai berikut.

Pada model pembelajaran mind mapping 
berbantuan CD pembelajaran, guru menyedia-
kan pengalaman belajar yang dirancang dalam 
bentuk kelompok yang membantu peserta didik 
dalam memahami materi dan membangun pen-
getahuannya sendiri dengan bimbingan guru. 
Akibatnya, peserta didik lebih mudah mengingat 
materi yang telah dipelajari. Pada pembelajaran 
direct instruction, peserta didik cenderung pasif  da-
lam menerima materi tahap demi tahap, sehing-
ga kemampuan peserta didik dalam memahami 
materi sangat bergantung pada kemampuan in-
dividu.

Pada model pembelajaran mind mapping 
berbantuan CD pembelajaran, terjadi kerjasa-
ma peserta didik dalam menjawab pertanyaan 
dengan memikirkan dan memaparkan hasil dis-
kusi mereka sehingga benar-benar peserta didik 
menjadi pusat pembelajaran dan guru sebagai fa-
silitator. Melalui diskusi dalam kelompok, akan 
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terjalin komunikasi dimana peserta didik saling 
berbagi ide atau pendapat.

Melalui model pembelajaran mind map-
ping berbantuan CD pembelajaran, pembelajaran 
menjadi lebih menarik sehingga peserta didik 
menjadi semangat dan termotivasi dalam pem-
belajaran. Indikator meningkatnya semangat 
peserta didik tersebut adalah keaktifan peserta 
didik dalam menyampaikan pendapat, hasil dis-
kusi, dan menanggapi pendapat temannya. Pada 
pembelajaran direct instruction, guru yang hanya 
menerangkan dan membahas soal secara klasikal 
cenderung kurang membuat peserta didik aktif  
dalam menyampaikan gagasan. 

Secara umum, penerapan model pembela-
jaran mind mapping berbantuan CD pembelajaran 
dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan lesson 
plan yang telah disusun. Peneliti dapat memapar-
kan bahwa dalam menerapkan model pembelaja-
ran mind mapping berbantuan CD pembelajaran, 
hal-hal yang perlu diperhatikan oleh guru adalah 
sebagai berikut.

Saling ketergantungan positif  (positive in-
terdependence) antar peserta didik, artinya masing-
masing anggota kelompok harus merasa saling 
membutuhkan dalam menyelesaikan tugas/ma-
salah dari guru. Oleh karena itu, guru hendaknya 
dapat kreatif  dalam memberikan tugas yang da-
pat didistribusi secara merata kepada tiap anggo-
ta kelompok.

Akuntabilitas individu (individual accounta-
bility), artinya setiap individu dalam anggota ke-
lompok haruslah memiliki tanggung jawab dan 
mau berpartisipasi aktif  dalam menyelesaikan 
tugas guru demi kesuksesan kelompok.

Tatap muka (face to face interaction), artinya 
tempat duduk tiap anggota suatu kelompok dia-
tur sedemikian rupa sehingga setiap anggota ke-
lompok dapat saling bertatap muka secara bebas.

Kemampuan komunikasi  dalam kelom-
pok (interpersonal and small group skills), yang ar-
tinya peserta didik hendaknya mampu berkomu-
nikasi dalam kelompok dengan saling percaya, 
frekuensi diskusi yang tinggi, mampu menerima 
pendapat anggota lain dan menghindari konflik 
dengan menyelesaikan perbedaan pendapat seca-
ra bijaksana;

Evaluasi proses kelompok (group proces-
sing), yang artinya guru selalu memantau dan me-
nilai kinerja kelompok dan hasil kerja kelompok.

Pengorganisasian waktu pembelajaran 
hendaknya dilakukan dengan efektif  dan efisien 
demi tercapainya tujuan pembelajaran.

Instrumen yang digunakan sebagai alat 
evaluasi yang hanya berbentuk pilihan ganda 
yang mempunyai kelemahan yaitu Item tes pili-

han ganda memberi peluang pada peserta didik 
untuk menerka jawaban dan peluang butir-butir 
soal tersebut terpusat pada tingkat kesukaran 
yang sama sangat besar. Solusi mengatasi perma-
salahan ini adalah menambahkan butir-butir soal 
yang berbentuk uraian.

 Hal-hal di atas memang berpengaruh 
pada hasil belajar, akan tetapi hasil uji perbedaan 
rata-rata, uji ketuntasan belajar dan uji proporsi 
menunjukkan kelas eksperimen yang diajar den-
gan pembelajaran mind mapping berbantuan CD 
pembelajaran lebih efektif  daripada kelas kontrol 
yang diajar dengan pembelajaran direct instructi-
on.

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dipe-
roleh simpulan (1) berdasarkan uji kesamaan dua 
rata-rata hasil belajar, diperoleh nilai  (2,689) >  
(1,30), hal ini berarti rata-rata hasil belajar ma-
tematika dengan pembelajaran kooperatif  model 
mind mapping berbantuan CD pembelajaran lebih 
baik dari rata-rata hasil belajar matematika den-
gan pembelajaran direct instruction; (2) berdasar-
kan analisis uji ketuntasan belajar diperoleh  hal 
ini berarti hasil belajar peserta didik yang diajar 
dengan pembelajaran mind mapping berbantuan 
CD pembelajaran telah mencapai KKM; dan (3) 
berdasarkan uji proporsi diperoleh nilai . Hal ini 
berarti proporsi hasil belajar peserta didik yang 
diajar dengan pembelajaran mind mapping ber-
bantuan CD pembelajaran yang telah memenuhi 
KKM lebih baik daripada proporsi hasil belajar 
peserta didik yang diajar dengan pembelajaran di-
rect instruction. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
pembelajaran matematika dengan pembelajaran 
mind mapping dengan berbantuan CD pembelaja-
ran lebih efektif  daripada pembelajaran matema-
tika dengan direct instruction  untuk meningkatkan 
hasil belajar peserta didik kelas VIII SMP Negeri 
2 Semarang tahun pelajaran 2011/2012 pada ma-
teri pokok teorema Pythagoras. 
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