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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Dalam kajian pustaka ini berisi tentang pustaka untuk matematika SMP, 

pembelajaran matematika SMP, kemampuan koneksi matematis, metode 

pembelajaran “Mind Mapping” dan kaitannya dengan koneksi matematis dan 

metode pembelajaran Mind Mapping dalam proses belajar mengajar matematika. 

A. Matematika SMP 

 Matematika berasal dari perkataan latinmathematica yang mulanya diambil 

dari perkataan Yunani mathematike yang berarti “relating to learning”. Kata itu 

mempunyai akar kata mathema yang berarti pengetahuan atau ilmu (Suherman, 

dkk., 2003). Hudojo (2005) mengartikan matematika sebagai ilmu yang berkenaan 

dengan ide-ide atau gagasan-gagasan, struktur-struktur dan hubungannya yang 

diatur secara logis, bersifat abstrak, penalarannya deduktif dan dapat memasuki 

wilayah cabang ilmu lainnya. 

 Matematika adalah mata pelajaran yang diberikan dari mulai sekolah dasar 

hingga perguruan tinggi.  Pada Standar Isi mata pelajaran matematika untuk semua 

jenjang pendidikan dasar dan menengah dinyatakan bahwa tujuan mata pelajaran 

matematika di sekolah adalah agar siswa mampu (1) Memahami konsep 

matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep 

atau algoritma, secara luwes, akurat , efisien, dan tepat dalam pemecahan 

masalah. (2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika. (3) Memecahkan masalah yang meliputi 

kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan 

model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. (4) Mengomunikasikan gagasan 

dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau 

masalah. (5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Sehingga 

dalam pembelajaran matematika harus disesuaikan dengan tujuan matematika 

yang ingin dicapai. Agar pembelajaran matematika dapat memenuhi tuntutan 

inovasi pendidikan pada umumnya, Ebbutt dan Straker (1995) mendefinisikan 

matematika sekolah sebagai (1) Matematika sebagai kegiatan penelusuran pola 

dan hubungan, (2) Matematika sebagai kreativitas yang memerlukan imajinasi, 

intuisi dan penemuan, (3) Matematika sebagai kegiatan pemecahan masalah 

(problem solving), (4) Matematika sebagai alat berkomunikasi. 
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Hal itu dimaksudkan agar isi pembelajaran yang direncanakan dan dilaksanakan 

tidak menyimpang dari tujuan mata pelajaran yang hendak dicapai dan hasil belajar 

siswa dapat tercapai secara optimal. Agar tujuan itu dapat dicapai optimal maka 

perlu adanya analisis terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar pada 

standar isi mata pelajaran matematika yang hasilnya dapat memandu  

pembelajaran matematika dalam memfokuskan pencapaian masing-masing tujuan. 

Standar isi mata pelajaran matematika SMP/MTs memuat daftar standar 

kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran matematika SMP/MTs yang 

harus dipelajari dan dikuasai siswa selama belajar di SMP/MTs. Selama belajar di 

SMP/MTs siswa belajar 59 kompetensi dasar matematika. Di kelas VII belajar 6 

standar kompetensi dan 23 kompetensi dasar , kelas VIII 5 standar kompetensi dan 

9 standar kompetensi, dan kelas IX 6 standar kompetensi dan 17 kompetensi dasar.  

 

B. Proses Belajar Mengajar Matematika SMP 

Hudojo (2005) menyatakan bahwa pembelajaran matematika berarti 

pembelajaran tentang konsep-konsep atau struktur-struktur yang terdapat dalam 

bahasan yang dipelajari serta mencari hubungan-hubungan antara konsep-konsep 

atau struktur-struktur tersebut.Pembelajaran matematika, siswa dibiasakan untuk 

memperoleh pemahaman melalui pengalaman tentang sifat-sifat yang dimiliki dan 

yang tidak dimiliki dari sekumpulan objek (abstraksi).Dengan pengamatan terhadap 

contoh-contoh dan bukan contoh diharapkan siswa mampu menangkap pengertian 

suatu konsep (Suherman, 2001). Ebbutt dan Straker (1995) berikan pandangannya 

bahwa agar potensi siswa dapat dikembangkan secara optimal, asumsi tentang 

karakteristik subjek didik sebagai berikut (1) murid akan mempelajari matematika 

jika mereka mempunyai motivasi, (2) murid mempelajari matematika dengan 

caranya sendiri, (3)   murid mempelajari matematika baik secara mandiri maupun 

melalui kerja sama dengan temannya, (4) murid memerlukan konteks dan situasi 

yang berbeda-beda dalam mempelajari matematika. 

Secara umum karakteristik matematika adalah: (1) memiliki objek kajian yang 

abstrak, (2) mengacu pada kesepakatan, (3) berpola pikir deduktif, (4) konsisten 

dalam sistemnya, (5) memiliki simbol yang kosong dari arti, (6) memperhatikan 

semesta pembicaraan. Sesuai karakteristik matematika berpola pikir deduktif  yang 

dianut dalam matematika. Namun untuk kepentingan pendidikan, belajar 

matematika tidak harus selalu dengan pola pikir deduktif.Pola pikir induktif dapat 

pula diterapkan.Pola pikir induktif adalah pola pikir yang didasarkan pada hal-hal 

khusus kemudian diterapkan pada hal umum. Siswa usia SD dan SMP pada 

umumnya belajar matematika dengan pola pikir induktif karena disesuaikan 

dengan tingkat perkembangan intelektualnya (walaupun pola pikir deduktif 
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sederhana juga dapat diterapkan). Dengan pola piker induktif, siswa SD dan SMP 

akan lebih mudah menangkap pengertian dari objek matematika yang dipejari. 

Semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin sedikit pola pikir induktif yang 

diterapkan dalam belajar matematika. 

Menurut Bruner (dalam Wilis, 2006) setiap individu mengalami tingkat-tingkat 

perkembangan intelektual yang dibagi menjadi 4 tingkatan yaitu, (1) Sensori-motor 

anak usia 0-2th, (2) Pra-operasional anak usia 2-7th, (3) Operasional konkret anak 

usia 7-11th , (4) Operasional formal anak usia lebih dari 7th. Anak pada jenjang 

SMP tergolong pada tingkat operasional konkret.Pada periode ini anak dapat 

menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih 

kompleks. Kemajuan utama pada anak selama perionde ini ialah ia tidak perlu 

berpikir dengan pertolongan benda atau peristiwa konkret, ia mempunyai 

kemampuan untuk berpikir abstrak. Flavell (dalam Wilis, 2006) mengemukakan 

karakteristik berpikir operasional formal.Pertama, berpikir toleransi hipotesis-

deduktif.Ia dapat merumuskan banyak alternative hipotesis dalam menanggapi 

masalah dan mengecek data terhadap setiap hipotesis untuk membuat keputusan 

yang layak. Namun, ia belum mempunyai kemampuan untuk menerima atau 

menolak hipotesis. Kedua, dalam berpikir, seorang anak operasional formal tidak 

dibatasi pada benda-benda atau peristiwa-peristiwa yang konkret, ia menangani 

pernyataan atau proposisi yang berlawanan dengan fakta. Ketiga, seorang remaja 

berpikir kombinatorial, yaitu berpikir meliputi semua kombinasi benda, gagasan, 

atau proposisi yang mungkin. 

 

C. Kemampuan Koneksi Matematis 

 Koneksi matematis berasal dari Bahasa Inggris yaitu dari kata Mathematical 

Connection yang kemudian dipopulerkan NCTM pada tahun 1989 dan dijadikan 

sebagai salah satu standar kurikulum  yang bertujuan membantu pembentukan 

persepsi siswa, dengan cara melihat matematika sebagai suatu keseluruhan yang 

padu bukan sebagai materi yang berdiri sendiri-sendiridan mengenal relevansi dan 

manfaat matematika baik disekolah maupun diluar sekolah. Menurut NCTM 

(Ruspiani, 2000) koneksi matematis terbagi dari tiga aspek yaitu, (1) koneksi antar 

topik matematika, (2) koneksi dengan disiplin ilmu yang lain, dan (3)  koneksi 

dengan dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. 

 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).Kuatnya koneksi antar konsep matematika berimplikasi bahwa aspek koneksi 

matematis juga memuat aspek matematis lainnya atau sebaliknya.Bruner (dalam 
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Ruseffendi, 1991) juga 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).Memperkenalkan suatu konsep atau bahan yang masih baru perlu 

memperhatikan konsep atau bahan yang telah dipelajari siswa sebelumnya.Bahan 

yang baru selalu dikaitkan dengan bahan yang baru dipelajari, dan sekaligus untuk 

mengingatkannya kembali. Menurut Ruseffendi (1991) salah satu pentingnya siswa 

perlu diberikan latihan-latihan yang berkenaan dengan soal-soal koneksi matematis 

adalah bahwa dalam matematika setiap konsep berkaitan satu sama lain seperti 

dalil dengan dalil, antara teori dengan teori, antara topik dengan topik, antara 

cabang matematika. 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. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas , dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan siswa dalam mencari atau 

mengkaitkan hubungan antar topik matematika, dan kemampuan siswa 

mengaplikasikan konsep matematika dalam bidang yang  lain atau dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

D. Metode Pembelajaran Mind Maping 

Menurut Buzan (2004) Mind Map adalah metode untuk menyimpan suatu 

informasi yang diterima oleh seseorang dan mengingat kembali informasi yang 

diterima tesebut. Mind Map juga merupakan teknik meringkas bahan yang akan 

dipelajari dan memproyeksikan masalah yang dihadapi ke dalam bentuk peta atau 

teknik grafik sehingga lebih mudah memahaminya. Mind Mapping merupakan 

metode pemetaan otak terhadap semua informasi. Metode ini membuka pikiran 

manusia agar mampu mengembangkan pendekatan berpikir yang lebih kreatif dan 

inovatif (Khan, 2010). Mind Map sangat bermanfaat untuk memahami materi, 

terutama materi yang telah diterima oleh siswa dalam proses pembelajaran. Mind 

Map bertujuan membuat materi pelajaran terpola secara visual dan grafis yang 

akhirnya dapat membantu merekam, memperkuat, dan mengingat kembali 

informasi yang telah dipelajari (Jensen, 2002). Menurut Khan (2010) kegunaan dari 

Mind Map yaitu untuk membuat catatan yang memberdayakan diri. 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 Mapping menurut 
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Yuliatul (2009), terdapat beberapa kelebihan yang dariMind Map daripada catatan 

linier. Kekurangan dari catatan linier, diantaranya: 

a. Waktu terbuang untuk menulis kata-kata yang tidak memiliki hubungan dengan 

ingatan; 

b. Waktu terbuang untuk membaca kembali kata-kata yang tidak perlu (kurang 

lebih 90%); 

c. Waktu terbuang untuk cari kata kunci pengingat; 

d. Hubungan kata kunci pengingat terputus oleh kata-kata yang memisahkan; 

e. Kata kunci pengingat terpisah oleh jarak.  

Sedangkan kelebihan dari Mind Map, diantaranya: 

a. Mudah melihat gambaran keseluruhan; 

b. Membantu otak untuk: mengatur, mengingat, membandingkan, dan membuat 

hubungan; 

c. Memudahkan penambahan informasi baru; 

d. Pengkajian ulang bisa lebih cepat; 

e. Setiap peta bersifat unik.  

Sedangkan menurut Arends (Basuki, 2000) menuliskan bahwa Mind Map 

merupakan suatu cara yang baik bagi siswa untuk memahami dan mengingat 

sejumlah informasi baru. Dengan penyajian peta konsep yang baik maka siswa 

dapat mengingat suatu materi dengan lebih lama lagi. Beberapa langkah 

membuatmind map Buzan ( 2012 ) Mulailah  dari  bagian  tengah  kertas  kosong  

yang  sisi  panjangnya  diletakanmendatar ; Gunakan  gambar atau foto untuk ide 

sentral; Gunakan warna, Hubungkan  cabang-cabang  utama  ke  gambar  pusat  dan  

hubungkan  cabang -  cabang tingkat dua dan tiga ke tingkat satu dan dua, dan 

seterus nya ; Buatlah garis hubung yang melengkung ;Gunakan satu kata kunci untuk 

setiap garis. 

 Semua Mind Map mempunyai kesamaan, semuanya menggunakan warna. 

Semuanya menggunakan struktur yang alami yang memancar dari pusat. Semuanya 

menggunakan garis lengkung , simbol, kata, dan gambar yang sesuai dengan satu 

rangkaian aturan yang sederhana, mendasar, alami dan sesuai dengan cara kerja 

otak. Dalam membuat Mind Map, juga disarankan menggunakan warna. Cara ini 

dapat mempermudah Anda untuk menyusun pokok pikiran yang berbeda serta 

memperkuat efek asosiasi yang dibentuk oleh kata kunci - gambar – warna (Naim, 

2009). 

 Jika  dibandingkan  dengan  peta  konsep,  struktur  peta  pikiran  

memilikikemiripan  tetapi  bentuknya  lebih  sederhana  yaitu  radial  dengan  

menempatkankata  kunci  gagasan  utama  di  tengah-tengah,  tidak  hierarkis.  

Sedangkan  petakonsep  menempatkan  gagasan  paling  umum  pada  posisi  paling  
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atas  kemudiandiiikuti oleh gagasan lain  secara  hirarki (Buzan, 2012).  Bentuk  dari  

peta pikiran  didasari  olehketerkaitan antar topik dalam bentuk pohon struktur 

(Hafitria, 2007). 

 Jadi Mind Map diperlukan karena banyak anak mengalami kesulitan ketika 

berusaha mengingat kembali apa yang sudah didapatkan, dipelajari, direkam, 

dicatat atau yang dahulu pernah diingat dan beberapa anak mengalami kesulitan 

berkonsentrasi, atau ketika mengerjakan tugas. Ini terjadidikarenakan catatan 

ataupun ingatannya belum teratur (Buzan, 2012). Menurut Khan (2010) kegunaan 

dari Mind Map yaitu untuk membuat catatan yang memberdayakan diri. 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. 

Menurut Buzan (2012) peta pikiran memberikan banyak manfaat (1) 

Membebaskan imajinasi dalam menggali ide-ide sehingga menjadi lebih kreatif, (2) 

Lebih mudah mengingat fakta dan angka, (3) Membantu berkonsentrasi dan 

menghemat waktu, (4) Cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam 

otak dan mengambil informasi ke luar dari otak, yang merupakan cara mencatat 

yang kreatif dan efektif, (5) Membantu otak berpikir secara teratur, (6) Proses 

belajar akan terasa lebih mudah. 

 Menurut Michalko dalam Buzan (2012), Mind Mapakan mengaktifkan seluruh 

otak, Membereskan akal dari kekusutan mental, Memungkinkan kita berfokus pada 

pokok bahasan, Membantu menunjukkan hubungan antara bagian-bagian 

informasi yang saling terpisah, Memberi gambaran yang jelas pada keseluruhan 

dan perincian, Memungkinkan kita mengelompokkan konsep, dan 

membandingkannya, Mensyaratkan kita untuk memusatkan perhatian pada pokok 

bahasan, Michalko (dalam Buzan, 2006). 

 

E. Mind Mapping dan Kaitannya dengan Koneksi Matematis 

Pembelajaran Matematika yang dirumuskan oleh National Council of Teachers 

of Matematics atau NCTM (1989) menggariskan, bahwa siswa harus mempelajari 

matematika melalui pemahaman dan aktif membangun pengetahuan baru dari 

pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Pembelajaran 

matematika sebagai jaringan konsep, kesulitan utama yang dialami oleh siswa 

adalah mengaitkan konsep yang satu dengan konsep yang lain (Widdiharto,2008). 

Pada beberapa Standar Kompetensi(SK) ataupun Kompetensi Dasar (KD), materi 

pokok matematika disajikan sebagai jaringan konsep. Contoh pada Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan SMP adalah Aritmatika Sosial, Perbandingan, Himpunan, 

Persamaan Garis Lurus, Sistem Persamaan Linier Dua Variabel, Bangun Datar 
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Segiempat, Bangun Datar Segitiga, Lingkaran, Bangun Ruang Sisi Datar, dan Bangun 

Ruang Sisi Lengkung. 

Ada lima standar proses dalam pembelajaran matematika, salah satunya 

belajar mengkaitkan ide atau koneksi matematis. 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). kurikulum yang sekarang, 

matematika didesain dan dikembangkan untuk mengembangkan daya matematis 

siswa, melalui inovasi dan implementasi berbagai pendekatan dan metode. Mind 

Mapping  merupakan 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). Menurut Martin (Basuki, 2000) mengungkapkan 

bahwa Mind Mapping merupakan petunjuk bagi guru, untuk menunjukkan 

hubungan antara ide-ide yang penting dalam materi pelajaran. Sedangkan menurut 

Arends (Basuki, 2000) menuliskan bahwa Mind Map merupakan suatu cara yang 

baik bagi siswa untuk memahami dan mengingat sejumlah informasi baru. Dengan 

penyajian peta konsep yang baik maka siswa dapat mengingat suatu materi dengan 

lebih lama lagi. Dalam pembelajaran matematika, peranan mind mapping sangat 

penting.Karena matematika sebagai jaringan konsep memuat beberapa konsep 

yang salingterkait dan merupakan hubungan sebab akibat, maka peta pikiran yang 

akan dibuattidak berbeda jauh dengan peta konsep sebagai catatan linier. 

Menurut Deporter dan Hernacki (2010), bahwa catatan yang baik dan efektif 

membantu untuk mengingat detail-detail tentang poin-poin kunci, memahami 

konsep-konsep utama, dan melihat kaitannya. Sementara Deporter dan Hernacki 

(2010) juga menjelaskan bahwa cara mencatat tradisional mempersulit untuk 

mendapatkan gambaran dan melihat kaitan-kaitan antara gagasan. Seni 

menggambar Mind Map mendorong otak untukmembuat asosiatif, setiap cabang 

mengkaitkan satu cabang dengan pikiran lainnya (Buzan, 2012). Salah satu manfaat 

Mind Map yang diungkapkan Michalko (Buzan, 2012) membantu menunjukkan 

hubungan antara bagian-bagian informasi yang saling terpisah.  

 

F. Metode Mind Mapping dalam Pembelajaran Matematika 

Menurut  psikologi  gesalt,  belajar  bukan  sekedar  proses  asosiasi  antara 

stimulus dengan  respons  yang makin lama makin kuat  karena  adanya latihan 

atauPengulangan.  Tetapi,  belajar  terjadi  jika  ada  pengertian  (insight).  

Pengertian Insight ini  muncul  setelah  beberapa  saat  seseorang  mencoba  

memahami  suatumasalah yang muncul kepadanya. Dalam hal ini belajar adalah 
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suatu proses rentan penemuan  dengan  bantuan  pengalaman-pengalaman  yang  

sudah  ada  Mahmud (2005).  

Langkah-langkah Metode Pembelajaran Mind Mapping Secara garis besar 

menurut Amri (2010), langkah-langkah pembelajaranyang dapat dilaksanakan 

dengan menggunakan metode pembelajaran Mind Mapping adalah sebagai 

berikut: 

1) Menyampaikan kompetensi 

2) Mengemukakan masalah 

3) Membagi Kelompok 

4) Mencatat alternatif jawaban 

5) Presentasi kelompok 

6) Guru dan siswa membuat kesimpulan 

Sedangkangkan Menurut Riyanto (2009) langkah-langkah /sintak metode 

pembelajaran mind mapping adalah  sebagai berikut : 

a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai ; 

b. Guru    mengemukakan konsep  /permasalahan utama atau major concept yang 

akan ditanggapi oleh siswa, sebaiknya konsep/permasalahan   tersebut 

mempunyai sub konsep atau  alternatif jawaban; 

c. Membentuk kelompok diskusi yang anggotanya 2-3 orang; 

d. Tiap kelompok menginventarisasi / mencatat subkonsep ataualternative 

 jawaban hasil diskusi; 

e. Tiap    kelompok     atau  dipilih secara acak membacakan hasil diskusinya dan 

guru   mengelompokkan sesuai kebutuhan guru ; 

f. Dari   data-data  di papan   siswa  diminta membuat kesimpulan atau  guru  

memberi  perbandingan  sesuai  konsep yang disediakan guru.       

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode 

pembelajaran Mind Mapping ini terdapat beberapa langkah yang harus 

diperhatikan diantaranya cara pembuatan Mind Mapping untuk para siswa dan 

proses pengarahan terhadap siswa ketika melakukan pembahasan topik 

pembelajaran. 

Menurut teori motivasi ARCS (Attention, Relevance, Confidence,Satisfaction), 

siswa akan termotivasi jika apa yang dipelajarinya menarik perhatiannya, relevan 

dengan kebutuhan siswa, apa yang mereka pelajari menyebabkan mereka puas dan 

menambah percaya dirinya. Dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

metode Mind Maping, Pertama siswa mempelajari konsep suatu materi dengan 

bimbingan guru, dalam kegiatan ini siswa lebih banyak melakukan kegiatan sendiri 

sehingga menumbuhkan rasa tekun dalam belajar dan ulet menghadapi kesulitan 

pada diri siswa. Kedua menentukan ide-ide pokok, dalam kegiatan ini siswa aktif 
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menemukan dan memilih kata-kata kunci atau istilah penting dari suatu materi 

pelajaran yang telah dipelajari sehingga mengembangkan kemampuan siswa dalam 

mencari dan memecahkan bermacam-macam  masalah. Ketiga membuat atau 

menyusun Mind Map, dalam hal ini setelah siswa menemukan seluruh kata-kata 

kunci atau istilah penting dari suatu materi pelajaran yang telah dipelajari, 

kemudian siswa menyusun kata kunci tersebut menjadi suatu struktur peta pikiran 

yang paling mudah dipahami dan dimengerti oleh siswa sehingga kegiatan ini 

mengembangkan kemandirian siswa dalam menyelasaikan tugas. Keempat 

presentasi di depan kelas, mempresentasikan yang dimaksud adalah aktifitas siswa 

dalam menjelaskan peta pikirannya didepan kelas guna mengkomunikasikan ide 

dari siswa kepada siswa lain yang pada akhirnya ada kesempatan cukup bagi siswa 

untuk mempertahankan dan mempertanggungjawabkan pendapatnya. Lebih 

jelannya tahappembelajaran sesuai sintak metode Mind Mapping (Amri,2010) 

dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.  
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Tabel 2.1 

Tahap Pembelajaran Metode Mind Mapping 

 

 

G. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan ini , didukung oleh penelitian penelitian yang 

terdahulu yang dilakukan oleh Yudi Guspriyanto (2012), dalam penelitian ini 

berjudul  pengaruh penerapan metode pembelajaran “mind mapping” terhadap 

minat belajar dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS kelas IV SDN 

Banyubiru 01 semester genap tahun pelajaran 2011/2012. Tujuan Penelitian ini 

adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penerapan metode pembelajaran 

Mind Mapping terhadap minat belajar dan hasil belajar. Penelitian ini dilakukan di 

SDN Banyubiru 01. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 80% siswa di kelas 

eksperimen telah mendapatkan hasil ≥ 73,sesuai dengan kriteria penilaian angket 

minat belajar yang telahditentukan, sehingga indikator kedua telah tercapai dengan 

baik. Hal inidapat dilihat dengan 100% siswa di kelas eksperimen 

Fase Kegiatan Kegiatan  guru Kegiatan Siswa 

1. Menyampaikan 
informasi 

Guru menyampaikan apa yang akan 
dipelajari pada pertemuan hari ini. 

Siswa mendengarkan 
dan memahami 
penjelasan guru 

2. Mengemukakan 
masalah 

Guru menyampaikan apa yang akan 
dicapai pada pertemuan hari ini 

Siswa mendengarkan 
dan memahami 
penjelasan guru 

3. Membagi kelompok Guru membagi kelompok, setiap 
kelompok beranggotakan 4-5 siswa 

Siswa bergabung 
dalam kelompok 

4. Mencatat 
alternative jawaban 

Guru meminta siswa mengerjakan 
lembar kegiatan siswa dan membuat 
Mind Map 

Siswa  mengerjakan 
lembar kegiatan siswa 
dan membuat Mind 
Map 

5. Presentasi 
kelompok 

Guru meminta perwakilan kelompok 
maju presentasi 

Siswa maju presentasi  

6. Guru dan siswa 
membuat 
kesimpulan 

Guru membimbing siswa menarik 
kesimpulan 

Siswa menarik 
kesimpulan 
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telahmendapatkan nilai ≥73. Sementara 80% siswa di kelas eksperimen telah 

mendapatkan hasil belajar IPS ≥ 70 setelah mendapatkan perlakuan berupa metode 

pembelajaran Mind Mapping.  

Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa Pembelajaran dengan menggunakan 

metode pembelajaran Mind Mapping dapat memberi pengaruh yang lebih baik 

terhadap minat belajar siswa dan hasil belajar siswa. Berdasarkan hipotesis, 

dinyatakan bahwa terdapat pengaruh metode pembelajaran 

MindMappingterhadap minat siswa dan hasil dengan taraf signifikan  yaitu 

00.00.005 Jadi penelitian ini menunjukkan bahwaPembelajaran dengan 

menggunakan metode pembelajaran Mind Mapping dapat memberi pengaruh yang 

lebih baik terhadap minat belajar siswa dan hasil belajar siswa. Penelitian yang 

dilakukan anzela (2008) berjudul Pengaruh Pemberian Tugas Creative Mind Map 

setelah Pembelajaran Terhadap Kemampuan Kreativitas dan Koneksi Matematik 

Siswa dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pemberian 

tugas Tugas Creative Mind Map setelah Pembelajaran Terhadap Kemampuan 

Kreativitas dan Koneksi Matematik Siswa.  

Kedua penelitian diatas menginspirasi  peneliti untuk menerapkan metode 

Mind Mapping. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

Guspriyanto (2012) yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

penerapan metode pembelajaran Mind Mapping terhadap minat belajar dan hasil 

belajar siswa dalam mata pelajaran IPS kelas IV SDN Banyubiru 01 semester genap 

tahun pelajaran 2011/2012, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

ada tidaknya pengaruh penerapan metode pembelajaran Mind Mapping terhadap 

kemampuan koneksi matematis siswa. Jika penelitian sebelumnya melibatkan 

variabel hasil belajar dan minat belajar, pada penelitian ini akan melibatkan 

variabel koneksi matematis  yang diterapkan pada Pembelajaran matematika pada 

pokok bahasan volume bangun ruang. 

 

H. Kerangka Berfikir 

Matematika memuat beberapa kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai 

siswa, salah satunya adalah kemampuan dalam melakukan koneksi 

matematis.Namun, hasil belajar matematika siswa selama ini masih belum 

menggembirakan khususnya aspek koneksi matematis (Ruspiani, 2000). suatu topik 

diberikan secara tersendiri, maka pembelajaran akan kehilangan satu momen yang 

sangat berharga dalam usaha meningkatkan prestasi siswa dalam belajar 
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matematika secara umum.Pembelajaran matematika sebagai jaringan konsep, 

kesulitan utama yang dialami oleh siswa adalah mengaitkan konsep yang satu 

dengan konsep yang lain (Widdiharto,2008). Sehingga Mind Mapping dirancang 

menjadi 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. Jadi Mind Map diperlukan karena banyak anak mengalami kesulitan 

ketika berusaha mengingat kembali apa yang sudah didapatkan, dipelajari, 

direkam, dicatat atau yang dahulu pernah diingat dan beberapa anak mengalami 

kesulitan berkonsentrasi, atau ketika mengerjakan tugas. Beberapa tahapan 

pelaksanaan pembelajaran Mind Mapping sesuai Amri (2010),  (1) Menyampaikan 

tujuan pembelajaran , (2) Menemukan konsep dari materi pembelajaran, (3) 

Menentukan kata kunci, (4) Mengelompokkan menjadi beberapa kelompok, (5) 

Membuat Mind Map, (6) Mempresentasikan di depan kelas. 

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. Metode Mind Mapping 

diduga berpengaruh terhadap kemampuan koneksi matematis siswa. Berdasarkan 

uraian diatas maka untuk mengetahui pengaruh kemampuan koneksi matematis 

siswa dibuatlah kerangka berfikir pada Gambar 2.1 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

kelas kontrol 

Menggunakan model 

konvensional 

kelas eksperimen 

 Menggunakan metode Mind 

Mapping 

 

Perbedaan hasil tes 

Tes kemampuan koneksi 

matematis 

 



17 
 

 

I. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis empirik dalam penelitian ini adalah “Terdapat pengaruhpenerapan 

metode pembelajaran “Mind Mapping” terhadap kemampuankoneksi matematis 

siswa kelas VIII SMP N 1 Pabelan Pada Semester II Tahun Ajaran 2013/2014”. 




