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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia yang berkualitas, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang sistem pendidikan Nasional, yaitu salah satunya menciptakan manusia 

yang kreatif. Setiap manusia lahir dengan segala potensi yang dimiliki, termasuk 

potensi pikiran. Menurut Putra (2008), pembelajaran melibatkan pemikiran yang 

bekerja secara assosiatif, sehingga dalam setiap pembelajaran terjadi penghubung 

antar satu informasi dengan informasi yang lain. Pembelajaran sangat erat 

kaitannya dengan penggunaan otak sebagai pusat aktivitas mental mulai dari 

pengambilan, pemrosesan, hingga penyimpulan informasi. Dengan demikian, 

pembelajaran merupakan proses sinergisme antara otak, pikiran dan pemikiran 

untuk menghasilkan daya guna yang optimal.  

Pembelajaran matematika masih bersifat  linear,  yang cenderung  hanya  

bertujuan meningkatkan nilai matematika. Pembelajaran  yang  linear  hanya  

memacu  kerja  otak  kiri. Menurut Buzan (2007) otak manusia terdiri dari 2 

belahan, kiri (left hemisphere) dan kanan (right hemisphere) yang disambung oleh 

segumpal serabut yang disebut corpuss callosum. Belahan otak kiri terutama 

berfungsi untuk berpikir rasional, analitis, berurutan, linier, saintifik seperti 

membaca, bahasa, dan berhitung.Belahan otak kanan berfungsi untuk 

mengembangkan imajinasi dan kreativitas.Kedua belahan otak tersebut memiliki 

fungsi, tugas, dan respons berbeda dan harus tumbuh dalam 

keseimbangan.sedangkan  otak  kanan  yang  berhubungan  dengan  warna,  

gambar,  imajinasi  dan kreativitas  belum  digunakan  secara  optimal. 

Matematika memuat beberapa kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai 

siswa, salah satunya adalah kemampuan dalam melakukan koneksi 

matematis.Kemampuan koneksi matematis adalah salah satu kompetensi yang 

harus dikuasai dalam KTSP di tingkat sekolah menengah.Melalui kemampuan 

koneksi matematis, kemampuan berfikir siswa terhadap matematika diharapkan 

dapat menjadi semakin luas. Selain itu, koneksi matematis dapat pula 

meningkatkan kemampuan kognitif siswa seperti mengingat kembali, memahami 

penerapan suatu konsep terhadap lingkungan dan sebagainya.Namun hasil belajar 

matematika siswa selama ini masih belum menggembirakan khususnya aspek 

koneksi matematis (Ruspiani, 2000). 

Tanpa menerapkan konsep dengan pengalaman siswa, maka ia akan susah 

mengingat suatu materi yang disampaikan dan mengingat terlalu banyak konsep 
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yang terpisah padahal matematika kaya akan prinsip-prinsip. Kemampuan koneksi 

matematis adalah kemampuan mengaitkan konsep konsep matematika baik antar 

konsep dalam matematika itu sendiri maupun mengaitkan konsep matematika 

dengan konsep dalam bidang lainnya (Ruspiani, 2000).Bruner (dalam Ruseffendi, 

1991) mengemukakan bahwa agar siswa dalam belajar matematika lebih berhasil, 

siswa harus lebih banyak diberi kesempatan untuk melihat kaitan-kaitan, baik 

kaitan antara dalil dan dalil, antara teori dan teori, antara topik dan topik, maupun 

antara cabang matematika (aljabar dan geometri misalnya). Selain itu, Ruspiani 

(2000) berpendapat bahwa jika suatu topik diberikan secara tersendiri, maka 

pembelajaran akan kehilangan satu momen yang sangat berharga dalam usaha 

meningkatkan prestasi siswa dalam belajar matematika secara umum. 

Menurut Potter (2002), ketika manusia berkomunikasi dengan kata-kata, otak 

pada saat yang sama harus mencari, memilah, merumuskan, merapikan, mengatur, 

menghubungkan, dan menjadikan campuran antara gagasan-gagasan dengan kata-

kata yang sudah mempunyai arti itu dapat dipahami. Pada saat yang sama, kata-

kata ini dirangkai dengan gambar, symbol, citra (kesan), bunyi, dan perasaan. 

Sekumpulan kata yang bercampur aduk tak berangkai di dalam otak, keluar secara 

satu demi satu, dihubungkan oleh logika, di atur oleh tata bahasa, dan 

menghasilkan arti yang dapat dipahami. Menurut Buzan (2012) Mind Map dapat 

mendorong otak untukmembuat assosiatif, setiap cabang mengkaitkan satu cabang 

dengan pikiran lainnya. Mind Mappingadalah suatu metode pembelajaran yang 

sangat baik digunakan oleh guru untuk meningkatkan daya hafal siswa dan 

pemahaman konsep siswa yang kuat, siswa juga dapat meningkat daya 

kreatifitasnya melalui kebebasan berimajinasi (Sugiarto, 2004). Porter dan Hernacki 

(1999 ) menjelaskan, Mind Map merupakan metode pemanfaatan keseluruhan 

otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk 

membentuk suatu kesan yang lebih dalam.  

Mind Map adalah teknik meringkas konsep yang akan dipelajari dan 

memproyeksikan masalah yang dihadapi ke dalam bentuk peta atau teknik grafik 

sehingga lebihmudah memahaminya (Sugiarto, 2004).  Seperti yang diungkapkan 

oleh Buzan (2012) pembelajaran matematika dengan menggunakan metode Mind 

Mapakan meningkatkan daya hafal dan motivasi belajar siswa yang kuat, serta 

siswa menjadi lebih kreatif. 

 

 

 

 



3 
 

 

Hasil wawancara dengan guru matematika Kelas VIII SMPN 1 Pabelanbelum 

pernah menerapan metode Mind Mapping di kelas tersebut. Oleh karena itu 

peneliti merasa tertarik  untuk  melaksanakan  penelitian  yang  berjudul ”Pengaruh 

Penerapan Metode Pembelajaran Mind MappingTerhadap KemampuanKoneksi 

Matematis Siswa Kelas VIII SMP N 1 PabelanPada Semester II Tahun Ajaran 

2013/2014”. 

 

B. Batasan Masalah 

Untuk  menghindari  meluasnya  permasalahan  yang  akan  dikaji  

dalampenelitian ini, maka permasalahan akan dibatasi sebagai berikut: 

1. Pokok bahasan yang diteliti adalah volume bangun ruang (kubus dan balok) 

2. Populasi  penelitian  ini  adalah  siswa  kelas  VIII SMP N 1 Pabelansemester II 

tahun ajaran 2013/2014. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  yang  telah  dikemukakan  diatas 

maka masalah penelitian ini adalah “ Apakah penerapan metode pembelajaran 

Mind Mapping berpengaruhterhadap kemampuankoneksi matematis siswa kelas 

VIII SMP N 1 PabelanPada Semester II Tahun Ajaran 2013/2014?“ 

 

D.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  telah  diungkapkan,  maka  

tujuanpenelitian adalah mengetahui ada tidaknya pengaruhpenerapan metode 

pembelajaran Mind Mapping terhadap kemampuankoneksi matematis siswa kelas 

SMP N 1 PabelanPada Semester II Tahun Ajaran 2013/2014. 

 

E.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat member manfaat secaa teoritis dan 

manfaat secara praktis, adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian dan pemahaman kajian 

studi pendidikan matematika terutama yang berkaitan pengaruh penerapan 

metode pembelajaran Mind Mappingterhadap kemampuan koneksi 

matematis. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat bagi peneliti-peneliti lain yang berminat pada penelitian di bidang 

yang sama. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Untuk Siswa 

Penelitian ini dapat Memberi alternatif lain untuk mempelajari suatu 

pelajaran dengan caramembuat ringkasan yang menarik serta membantu 

siswa mengkaitkan antar topik matematika dengan pembuatan Mind Map. 

b. Untuk Guru 

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai Motode Mind 

Mapping bila dikaitkan dengan kemampuan koneksi matematis serta  

menjadi sebuah alternatif solusi bagi para guru mata pelajaran matematika 

sebagai bahanacuan dan pertimbangan dalam menggunakan metode 

pengajaran. 

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti  mengenai 

kondisi pendidikan matematika yang sebenarnya dalam skala kecil, 

khusunya SMP N 1 Pabelan, serta sebagai bekal pengalaman bagi penulis 

sebagai calon guru. 

  

 




