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Penelitian ini dilakukan karena sejauh ini, catatan mahasiswa dalam sistem 

perkuliahan masih menggunakan catatan dalam bentuk yang monoton untuk mata 

kuliah metode statistika. Mata kuliah ini sebenarnya mata kuliah yang berisi banyak 

rumusan-rumusan penting yang dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai bekal dalam 

menyusun skripsi. Oleh karena itu, diperlukan adanya inovasi atau perbedaan 

tersendiri dalam menyusun materi perkuliahan agar mudah diingat serta dipahami 

oleh mahasiswa hingga diaplikasikan penggunaannya dalam menyusun skripsi. Tidak 

jarang bahwa penulisan materi yang disajikan dalam bentuk catatan perkuliahan yang 

monoton menyebabkan pengemasan materi dalam ingatan hanya bertahan dalam 

masa jangka pendek, sehingga mahasiswa mengalami kesulitan dalam memahami 

alur dan kaitan materi yang satu dengan yang lainnya yang berimbas pada hasil 

belajar untuk mata kuliah metode statistika. Peneliti menyajikan salah satu alternatif 

dalam menulis materi perkuliahan yaitu menggunakan strategi mind mapping. 

Diharapkan dari penulisan materi perkuliahan dengan mind mapping mampu 

membantu mahasiswa dalam melakukan eksplorasi pemahaman suatu materi 

sehingga memiliki jangka waktu yang panjang untuk memahami dan menyimpan 

materi dalam ingatan mahasiswa. Melalui strategi ini, mahasiswa mampu menjawab 6 

butir pertanyaan dari 8 pertanyaan yang diajukan peneliti yang direpresentasikan 

mendapat nilai baik. Melalui strategi penulisan catatan mata kuliah dengan mind 

mapping menyatakan bahwa hasil belajar mahasiswa yang mengampu mata kuliah 

metode statistika sebagaian besar memperoleh nilai B+, yang artinya bahwa mind 

mapping merupakan salah satu alternatif yang direkeomendasikan dalam menulis 

catatan perkuliahan yang menarik. 

 

Kata Kunci : catatan perkuliahan, mind mapping, menarik, hasil belajar  

 
I. PENDAHULUAN 

Tolok ukur keberhasilan suatu sistem pendidikan tidak terlepas dari adanya faktor internal dan faktor 

eksternal. Berbicara faktor internal, tidak akan terlepas dari sosok setiap individu yang melakukan proses 

pendidikan. Kondisi jasmani, psikologis serta faktor aktivitas yang menyebabkan mahasiswa mengalami 

kelelahan selama proses belajar merupakan salah satu faktor internal dari diri mahasiswa itu sendiri. Selain itu, 

kondisi latar belakang dan dukungan keluarga, kondisi suasana belajar di sekolah serta lingkungan mahasiswa 

hidup bermasyarakat merupakan faktor pendukung yang mempengaruhi kondisi mahasiswa secara eksternal 

(Slameto, 2010:54). 

 Selama proses belajar mengajar, mahasiswa memperoleh informasi terkait materi perkuliahan yang setiap 

harinya bisa saja mengalami perubahan-perubahan baik perubahan dalam hal materi perkuliahan, perubahan 

sikap dan suasana dalam menerima informasi materi perkuliahan yang dianggap baru oleh mahasiswa atau 

sebagai materi tambahan dari lanjutan materi sebelumnya. Berdasarkan runtun waktu, perubahan informasi 

dalam perkuliahan secara berkelanjutan akan mempengaruhi proses berpikit mahasiswa dalam menerima materi. 

Akibatnya, beberapa informasi yang diserap oleh mahasiswa terkait materi sebagian kecil menjadi informasi 

dalam jangka pendek. Agar memori dapat bertahan lama maka perlu adanya proses pengulangan informasi yang 

dilakukan dengan belajar menggunakan cara, metode ataupun strategi yang menarik dan menyenangkan.  

Menurut Nur (dalam Ningsih, 2009: 1) dalam belajar diperlukan pula strategi belajar. Penggunaan strategi 

belajar yang menarik dan menyenangkan dalam hal ini merupakan suatu proses yang dilakukan mahasiswa 

dalam melakukan perpindahan memori dan metakognitif selama proses belajar mengajar berlangsung. Tujuan 
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utama pengajaran strategi adalah mengajarkan mahasiswa untuk belajar atas kemauan dan kemampuan diri 

sendiri (pembelajar mandiri) (Trianto, 2011: 155). 

Sejauh ini, rata-rata mahasiswa menggunakan buku ajar dan buku catatan sebagai bekal utama dalam 

mengikuti proses perkuliahan. Keberadaan buku ajar yang dimiliki mahasiswa selain memberi dampak positif 

dalam proses belajar mengajar selama perkuliahan, juga memberikan dampak negatif terhadap proses belajar di 

dalam kelas. Dengan adanya buku ajar, membuat mahasiswa merasa tidak perlu melakukan pencatatan materi 

perkuliahan karena merasa bahwa apa yang sudah ada di buku ajar merupakan sesuatu yang final dan 

memberikan pemaparan yang jelas dari materi yang sedang dibahas. Paradigma yang salah dari pemikiran 

mahasiswa adalah dengan adanya buku ajar, mahasiswa tidak perlu mencatat atau menuliskan kembali hal-hal 

yang dijelaskan oleh dosen di depan kelas. Padahal, sebenarnya adalah informasi yang tepat adalah informasi 

yang disampaikan ketika dosen sedang memberikan pemaparan atau penjelasan di depan kelas, karena bisa jadi 

informasi yang disampaikan oleh dosen terkait materi baik secara lisan maupun tulisan tidak ada di buku ajar 

sebagai buku pegangan mahasiswa tersebut. Anggapan mahasiswa yang menyatakan bahwa apa yang ada di 

buku ajar adalah cukup sebagai bekal materi yang digunakan untuk bahan perkuliahan.  Memang tidak sedikit 

mahasiswa yang mencatat dalam proses kegiatan belajar mengajar, namun bisa dikatakan catatan mereka kurang 

efektif karena mereka berusaha untuk merangkum kembali apa yang disampaikan oleh dosen dalam 

menjelaskan suata bahan perkuliahan. Kadangkala, mahasiswa kurang efektif dalam menerima penjelasan-

penjelasan dari dosen terkait ide-ide yang krusial dari topik bahasan yang sedang dibahas, sehingga informasi 

tersebut terlewatkan untuk dicatat sebagai catatan penting. Hal inilah yang mengakibatkan lemahnya daya ingat 

mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari di kelas yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil belajar 

mahasiswa. 

Uraian di atas menyatakan bahwa pentingnya dosen memberikan motivasi kepada mahasiswa guna mencari 

metode, strategi ataupun cara-cara yang unik untuk membantu setiap individu dalam proses mengingat materi 

perkuliahan dalam jangka waktu yang lama dengan mengutamakan keaktifan mahasiswa dan memberikan 

kesempatan untuk mengembangkan imajinasi dan potensi mahasiswa secara maksimal dengan menerapkan 

strategi pembelajaran peta konsep atau yang lebih dikenal dengan istilah mind mapping untuk mata kuliah 

metode statistika. Dengan cara ini, diharapkan mampu membanngun daya ingat dan meningkatkan pemahaman 

mahasiswa walaupun hanya dengan melihat catatan perkulaiahn secara sepintas. De Porter dan Hernacki (dalam 

Sugiarto, 2009:22) menyatakan bahwa konsep mencatan menggunakan strategi peta konsep adalah salah satu 

alternatif pencatatan yang efisien dan efektif. Mind mapping mulai diperkenalkan sejak tahun 1970 oleh Tony 

Buzan yang ide dasarnya dari proses kerja otak dalam menerima informasi dari luar dan kemampuan 

menyimpan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, mind mapping merupakan bentuk pencatatan informasi 

dengan menggunakan konsep rute  yang disajikan dalam bentuk peta sehingga memungkinkan siapapun yang 

membaca dan mempelajari informasi tersebut akan lebih mudah dalam memahami dan menelaah informasi yang 

diberikan dan peta rute tersebut. Dengan cara kerja seperti ini, membantu proses kerja otak dalam mengingat 

terkait fakta dan ide dimana peran otak disini terlibat sedari dini dalam proses menerima dan mengolah 

informasi yang diserapnya. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran Tony Buzan bahwa konsep atau strategi 

pencatatan menggunakan mind mapping dinilai lebih efektif dibandingkan menggunakan srtategi pencatatan 

secara tradisional.  

De Porter dan Hernacki (dalam Sugiarto, 2009: 25) mengemukakan manfaat mind mapping diantaranya 

mampu memusatkan perhatian dengan tingkatan fleksibilitas yang tinggi karena mampu memusatkan perhatian 

sehingga pemahaman terhadap suatu informasi baik yang diberikan dalam waktu singkat ataupun berulang, 

dapat membuat mahasiswa terpusat perhatiannya dan proses belajar berjalan dengan lebih aktif. Windura (dalam 

Ningsih, 2009: 14) mengungkapkan bahwa mind mapping  memiliki beberapa keunggulan, antara lain ide utama 

materi perkuliahan ditentukan secara jelas, mampu memusatkan perhatian baik mata maupun konsentrasi 

mahasiswa  sehingga hal ini dapat membantu dosen dalam mengelola kelas secara baik karena tingkat 

konsentrasi mahasiswa juga dapat dikendalikan dengan proses pembelajaran yang kreatif serta menyenangkan. 

Jika konsentrasi mahasiswa selama proses pembelajaran mampu dijaga, tidak sulit bagi dosen untuk 

memusatkan perhatian mahasiswa sehingga mampu memberikan informasi dengan melihat gambaran secara 

menyeluruh, detail dari informasi yang disampaikan, kaitan antara informasi yang satu dengan informasi yang 

lainnya, informasi terdahulu dengan informasi selanjutnya sehingga ada kesesuaian antara harapan dosen dan 

mahasiswa akan sama-sama tercapai. Selain bermanfaat dalam proses mengingat jangka panjang, konsep 

penggunaan strategi mind mapping mampu memberikan gambaran kepada mahasiswa dalam proses 

pengelompokan materi atai informasi sehingga proses transformasi ilmu tidak berkutat pada sekitar kemampuan 

otak kiri melainkan adanya kolaborasi antara otak kiri dan otak kanan dengan melibatkan visual ataupun 

melibatkan warna tertentu guna mendukung proses penerapan mind mapping dalam konsep penyusunan materi 

perkuliahan. Dengan konsep pencatatan menggunakan mind mapping ini, tidak mustahil akan menghasilkan 

mahasiswa yang selain paham akan materi yang disampaikan dosen, juga akan menghasilkan mahasiswa yang 

kreatif dan inovatif dalam menyusun catatan perkuliahan dengan cara yang berbeda dan mudah diingat 

kapanpun ilmu itu akan digunakan. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui hasil belajar mahasiswa Angkatan 2014 di Prodi 

Pendidikan Matematika Universitas PGRI Adi Buana Surabaya dalam mengikuti perkulihan mata akuliah 

metode statistika. Seperti dijelaskan pada uraian sebelumnya, bahwa tujuan penggunaan konsep strategi 

pencatatan materi perkuliahan menggunakan konsep mind mapping adalah untuk mengetahui respon mahasiswa 

dengan diharapakan mahasiswa mampu memahami materi perkuliahan dengan baik, yang akan berdampak pada 

nilai akhir atau hasil belajar memperoleh nilai yang maksimal. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa program studi pendidikan matematika angkatan 2014 yang telah 

mengampu mata kuliah metode statistika. Rancangan penelitian ini dilakukan secara berulang dengan tahapan 

kegiatan yang meliputi tahapan perencanaan.  

Tahap awal pada tahapan ini adalah merencanakan apa saja yang akan dijelaskan peneliti, materi apa saja 

yang akan dibahas selama proses penelitian berlangsung, alasan peneliti menggunakan materi tertentu dengan 

konsep mind mapping, dilakukan kepada siapa penelitian ini, waktu yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan 

penelitian, pihak-pihak yang dilibatkan dalam melaksanakan proses penelitian ini, dan desain penelitian 

dirancang. Guna kelancaran selama proses penelitian berlangsung yang sekaligus bersamaan dengan proses 

belajar mengajar berlangsung, maka perlu peneliti menyiapkan bahan-bahan mengajar serta perangkat mengajar 

guna kelancaran penelitian, salah satunya adalah rencana pelaksanaan semester (RPS) yang digunakan sebagai 

rambu-rambu dalam memberikan materi atau informasi pembalajaran baik selama penelitian ini berlangsung 

ataupun dalam proses belajar mengajar untuk mata kuliah Metode Statistika, soal tes untuk kuis 1 beserta kunci 

jawabannya. Selanjutnya, peneliti mengimplemetasikan isi dari rancangan penelitian ini dengan melaksanakan 

kegiatan mengajar sesuai dengan strategi pembelajaran mind mapping yang sudah dikonsepkan. Pada tahapan 

selanjutnya adalah proses pengamatan yang dilaksakana oleh dosen bersamaan dengan pelaksanaan 

pembelajaran. Dalam tahapan ini, dosen membuat catatan pribadi terkait perkembangan proses belajar mengajar 

di kelas dalam selama waktu penelitian yang sudah ditentukan untuk sub bab materi pada mata kuliah metode 

statistika. Selain melakukan pencatatan, peneliti juga menyiapkan bahan atau soal tes yang akan diberikan pada 

kuis berikutnya. Di akhir penelitian, tahapan yang peneliti lakukan adalah melakukan refleksi. Tahapan ini 

bertujuan untuk menemukan hal-hal yang ditemukan selama dilakukan penelitian apakah sudah sesuai dengan 

alur penelitian dan kesesuaian hasil yang diharapkan berdasarkan rancangan penelitian yang telah disusun 

dengan menggunakan strategi mind mapping sebagai ide dasar dalam penelitian.  

Metode pengumpulan data yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, metode tes 

dengan memberikan kuis, serta pengisian kuesioner. 

 

Hasil Penelitian  

Berdasarkan hasil analisis data pada tahap awal penelitian, diperoleh nilai rata-rata nilai mahasiswa untuk 

kuis 1 adalah 59,39. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada tahap awal penelitian ini belum adanya 

ketercapaian nilai belajar mahasiswa berdasarkan standar kelulusan mahasiswa pada mata kuliah metode 

statistika. Dengan demikian peneliti menggunakan strategi pembelajaran yang diharapkan mampu meningkatkan 

nilai kuis 2 untuk  ata kuliah metode statistika yaitu dengan menerapkan mind mapping sebagai suatu strategi 

pencatatan materi perkuliahan yang menarik dan kreatif. Dengan melihat hasil analisis data tahap awal 

penelitian, dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan strategi pembelajarn mind mapping diperoleh nilai rata-

rata kuis kang ke-2 adalah 78,48. 

Sedangkan untuk hasil respon mahasiswa untuk mata kuliah metode statistika, dari 8 pertanyaan respon 

mahasiswa yang diajukan kepada mahasiswa, terdapat 6 pertanyaan yang  mendapatkan nilai cukup baik dan 2 

pertanyaan mendapatkan nilai baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran mind 

mapping cukup baik bila diterapkan pada sistem perkuliahan metode statistika. 

 

III. PEMBAHASAN 

Untuk mengetahui peningkatan nilai untuk kuis 1 dan kuis 2 pada sistem perkuliahan metode statistika 

sebelum dan sesudah diterapkan strategi pembelajaarn mind mapping dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1 Perbandingan Nilai Kuis Metode Statistika Sebelum dan Sesudah diterrapkan Strategi Mind Mapping 

Keterangan Sebelum  Sesudah 

Nilai Rata-rata 59,39 78,48 

Persentase 15,15% 63,64% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa strategi pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan nilai kuis 

mahasiswa untuk mata kuliah metode statistika. Kondisi ini dapat dibuktikan dengan banyaknya mahasiswa 

yang mampu melampaui nilai yang ditargetkan sebagai acuan nilai kelulusan mahasiswa untuk kuis 1. Artinya, 

melalui strategi pencatatan materi menggunakan mind mapping mampu memberikan pengalaman yang lebih 
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kepada mahasiswa dalam memahami konsep-konsep perhitungan statistika melalui penjelas yang telah diberikan 

oleh peneliti selaku dosen pengampu.  

Sedangkan hasil respon siswa berdasarkan hasil respon mahasiswa dalam mengikuti sistem perkuliahan 

dengan menggunakan strategi pembelajaran mind mapping bahwa pada pertanyaan pertama sebanyak 6 

mahasiswa menjawab sangat menarik dengan persentase 16,7%, 6 mahasiswa menjawab menarik dengan 

persentase 16,7%, 21 mahasiswa menjawab cukup menarik dengan persentase 58,3%, dan 3 mahasiswa 

menjawab kurang menarik dengan persentase 8,3%.  

Pada pertanyaan kedua sebanyak 8 mahasiswa menjawab sangat tepat dengan persentase 22,2%, 8 

mahasiswa menjawab tepat dengan persentase 22,2%, 17 mahasiswa menjawab cukup tepat dengan persentase 

47,2%, dan 3 mahasiswa menjawab kurang tepat dengan persentase 8,3%. 

Pada pertanyaan ketiga sebanyak 5 mahasiswa menjawab sangat jelas dengan persentase 13,9%, 6 

mahasiswa menjawab jelas dengan persentase 16,7%,  18 mahasiswa menjawab cukup jelas dengan persentase 

50%, dan 7 mahasiswa menjawab kurang jelas dengan persentase 19,4%. 

Pada pertanyaan keempat sebanyak 5 mahasiswa menjawab sangat membantu dengan persentase 13,9%, 22 

mahasiswa menjawab membantu dengan persentase 61,1%, dan 9 menjawab cukup membantu dengan 

persentase 25%. 

Pada pertanyaan kelima sebanyak 4 mahasiswa menjawab sangat baik dengan persentase 11,1%, 20 

mahasiswa menjawab baik dengan persentase 55,6%, 5 mahasiswa menjawab cukup baik dengan persentase 

13,9%, dan 7 mahasiswa menjawab kurang baik dengan persentase 19,4%. 

Pada pertanyaan keenam sebanyak 7 mahasiswa menjawab sangat menarik dengan persentase 19,4%, 13 

mahasiswa menjawab menarik dengan persentase 36,1%, 14 mahasiswa menjawab cukup menarik dengan 

persentase 38,9%, dan 2 mahasiswa menjawab kurang menarik dengan persentase 5,6%. 

Pada pertanyaan ketujuh sebanyak 10 mahasiswa menjawab sangat memotivasi dengan persentase 19,4%, 13 

mahasiswa menjawab memotivasi dengan persentase 36,1%, dan 21 mahasiswa menjawab cukup memotivasi 

dengan persentase 58,3%. 

Pada pertanyaan kedelapan sebanyak 9 mahasiswa menjawab sangat membantu dengan persentase 25%, 8 

mahasiswa menjawab membantu dengan persentase 22,2%, dan 19 mahasiswa mencapai persentase 52,8% yang 

merasa cukup. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran mind mapping cukup baik bila 

diterapkan dalam sistem perkuliahan untuk mata kuliah metode statistika. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Dari proses penelitian ini, peneliti mampu memberikan gambaran terkait kebermanfaatan penggunaan strategi 

mind mapping yang diterapkan kepada mahasiswa program studi pendidikan matematika angkatan 2014 yang 

telah mengampu mata kuliah metode statistika, mengalami perubahan ke arah yang baik dengan dibuktikannya 

semakin banyak mahasiswa yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai bentuk kuis terkait materi 

yang telah disampaikan. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan nilai untuk kuis yang dilakukan oleh dosen 

sebagai salah satu evaluasi dalam mengukur tingkat pemahaman dan kemampuan mahasiswa dalam 

menyelesaikan soal kuis mata kuliah metode statistika sebelum diterapkan strategi pembelajaran mind 

mappingadalah 59,39, sedangkan setelah diterapkan strategi pembelajaran mind mapping nilai kuis ke-2 untuk 

mata kuliah metode statistika adalah 78,48. 

Berdasarkan respon mahasiswa dari  8 pertanyaan yang disuguhkan ada 6 pertanyaan yang  mendapatkan nilai 

cukup baik dan 2 pertanyaan mendapatkan nilai baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran mind mapping cukup baik bila diterapkan dalam sistem perkuliahan untuk mata kuliah metode 

statistika.  

Guna perkembangan penelitian lebih lanjut, peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya adalah doen 

memilih dan menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan sehingga mahasiswa 

dapat lebih mudah memahami materi dan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami mata 

kuliah metode statistika sehingga setiap individu dari  mahasiswa merasa termotivasi dalam mengikuti proses 

pembelajaran untuk mata kuliah yang lain. 
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