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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu manusia. Sekolah 

Dasar (SD) merupakan jenjang pendidikan formal pertama yang 

diselenggarakan dengan tujuan meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, 

kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan untuk hidup mandiri. Seperti 

dijelaskan dalam Al-Qur’an Al-Alaq ayat  1-5. 

 
“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu yang menciptakan. Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhan-mulah Yang 

Maha Mulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia 

apa yang tidak diketahuinya”.  

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahan manusia untuk 

selalu belajar dan mengenyam pendidikan. Sekolah Dasar (SD) sebagai salah 

satu lembaga pendidikan formal, memfasilitasi anak bangsa agar senantiasa 

mendapat pendidikan yang baik serta pembelajaran yang maksimal. Untuk itu 

proses pembelajaran di sekolah harus dilakukan secara optimal pada seluruh 

mata pelajaran, termasuk pada mata pelajaran matematika. 

Matematika merupakan suatu sarana berpikir untuk mengkaji sesuatu 

secara logis dan sistematis, sarana mengenal pola hubungan dan generalisasi, 

serta sarana untuk mengembangkan kreativitas, hal demikian yang menjadikan 

matematika mempunyai peran penting dalam perkembangan daya pikir 

manusia. Masykur & Fathani (2017: 41) menyatakan bahwa “matematika 

merupakan subjek yang sangat penting dalam sistem pendidikan di seluruh 

dunia”. Negara yang mengabaikan pendidikan matematika sebagai prioritas 

utama akan tertinggal dari kemajuan di segala bidang, dibanding dengan negara 

lainnya yang menempatkan matematika sebagai subjek yang sangat penting. 
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Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 (2006) 

pembelajaran matematika bertujuan agar siswa memiliki kemampuan untuk: 

(1) memahami konsep matematika, (2) menggunakan penalaran pada pola 

dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi 

dan pertanyaan matematika, (3) memecahkan masalah, (4) 

mengomunikasikan gagasan atau dengan berbagai bentuk atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah, dan (5) memiliki sikap 

menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan (Susanto 2016: 190).  

Berdasarkan tujuan matematika tersebut, salah-satu tujuan yang harus 

dicapai oleh siswa adalah memahami konsep matematika. Pemahaman konsep 

sangat diperlukan dalam pembelajaran matematika diharapkan dengan 

memahami konsep siswa mampu menyelesaikan persoalan dan permasalahan 

matematika dengan baik. Memahami konsep matematika adalah kemampuan 

dasar yang harus dimiliki siswa, tetapi pada kenyataannya justru siswa 

mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika. Hal ini terbukti dari 

hasil wawancara yang dilakukan pada guru kelas VA SDN 1 Cikembar tanggal  

24 Juli 2018.  

Dari hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa siswa mengalami 

kesuliatan hampir di semua materi mata pelajaran matematika salah satunya 

kesulitan-kesulitan yang terdapat pada materi operasi hitung perkalian dan 

pembagian yang saat itu sedang mereka pelajari. Siswa kesulitan dalam 

menyelesaikan masalah yang terdapat dalam soal matematika. Siswa hanya 

terpaku pada contoh soal dan cara penyelesaian yang disampaikan oleh guru, 

ketika dihadapkan pada suatu masalah ataupun soal-soal yang berbeda dari 

contoh, siswa tidak mampu menyelesaikan soal tersebut. Hal ini terjadi karena 

siswa tidak memahami konsep materi yang diajarkan oleh guru. Rendahnya 

pemahaman konsep ini mengakibatkan siswa kesulitan untuk mencapai 

ketuntasan minimal dalam pembelajaran matematika. terbukti dari nilai ulangan 

harian materi KPK dan FPB belum dikatakan maksimal karena dari 26 siswa 

hanya 27% atau sebanyak 7 siswa yang mencapai standar minimum yang telah 

ditetapkan, sedangkan 73% atau sebanyak 19 siswa belum mencapai ketuntasan 

belajar dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan oleh 

sekolah yaitu 75.  
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Salah satu faktor penyebab ketidakpahaman siswa dalam konsep 

matematika adalah cara mengajar guru yang menggunakan model konvensional 

tanpa ada variasi model pembelajaran dalam menyampaikan materi. Dengan 

tidak adanya variasi tersebut menjadikan siswa bosan dan tidak memperhatikan 

ketika guru menerangkan. Ketika hal itu terjadi sudah pasti siswa tidak akan 

memahami konsep matematika yang harus mereka kuasai dalam memecahkan 

masalah yang terdapat dalam soal matematika. Siswa yang memperhatikanpun 

cenderung terbebani dengan segudang materi yang diberikan tanpa memahami 

konsepnya, alhasil dalam menyelesaikan masalah siswa hanya terpaku pada 

pada contoh yang diberikan guru, hal tersebut yang menjadikan siswa tidak 

mampu menyelesaikan permasalahan yang berbeda dari contoh soal yang 

diberikan oleh guru.  

Dari permasalahan tersebut perlu adanya penerapan model 

pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep 

matematika siswa. Model pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman 

konsep matematika siswa adalah model pembelajaran yang mampu 

menciptakan suasana belajar yang inovatif, kreatif dan menyenangkan yang 

mengajak siswa berperan aktif selama pembelajaran. Salah satu model 

pembelajaran pembelajaran yang mengajak siswa untuk berperan aktif selama 

proses pembelajaran adalah model pembelajaran mind mapping.  

Model pembelajaran yang dikenalkan oleh Tony Buzan pada awal tahun 

1970-an ini mengharuskan siswa untuk menemukan dan menuliskan setiap 

informasi-informasi penting materi yang dipelajari secara menyeluruh dalam 

satu peta pikiran secara utuh. Sugiarto (2008: 75) juga mengungkapkan bahwa 

“mind mapping merupakan suatu model pembelajaran pembelajaran yang 

sangat baik digunakan oleh guru untuk meningkatkan daya hafal dan 

pemahaman konsep siswa serta meningkatkan daya kreatifitas siswa melalui 

kebebasan berimajinasi”.  

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran mind mapping 

bisa menuntun siswa untuk terfokus pada setiap inti penting materi yang akan 

mempermudah siswa dalam menguasai dan memahami konsep materi yang 
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dipelajari. Pada saat membuat peta pikiran, siswa tidak hanya menggunakan 

kata-kata saja, namun siswa juga dapat menggunakan garis, warna, simbol 

ataupun gambar yang mereka pahami untuk menggambarkan suatu konsep. 

Siswa akan selalu tertantang untuk membuat peta pikiran yang menarik, mudah 

diingat, dan terintegrasi antara satu konsep dengan konsep lainnya yang akan 

memacu siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Model pembelajaran mind 

mapping sangat memberikan kebebasan pada siswa untuk mengeksplorasi dan 

mengonstruksi pemahamannya sendiri melalui kebebasan berimajinasi dan 

diharapkan bisa meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa pada 

materi KPK dan FPB.  

Model pembelajaran ini dirasa tepat digunakan untuk meningkatkan 

pemahaman konsep matematika siswa kelas VA SDN 1 Cikembar. Berpedoman 

pada penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

judul “Penerapan Model Pembelajaran Mind Mapping untuk 

Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematika Siswa pada Materi KPK 

dan FPB  (PTK pada Siswa Kelas VA Tahun 2018/2019)” 

 

B. Rumusan Masalah PTK 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran mind mapping untuk 

meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa pada materi  KPK dan 

FPB? 

2. Bagaimana peningkatan pemahaman konsep matematika siswa setelah 

menggunakan model pembelajaran mind mapping? 

 

C. Tujuan PTK 

1. Mendeskripsikan penerapan model mind mapping untuk meningkatkan 

pemahaman konsep matematika siswa pada materi  KPK dan FPB. 

2. Mendeskripsikan peningkatan pemahaman konsep matematika siswa 

setelah menggunakan model pembelajaran mind mapping. 

 

D. Manfaat PTK 
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1. Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran bagi 

pembaharuan kurikulum di sekolah dasar. 

b. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya 

dalam mengembangkan model pembelajaran mind mapping. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat meningkatkan standar kemajuan program 

pendidikan, melaksanakan tupoksi keberhasilan kurikulum dan 

meningkatkan kualitas perkembangan pembelajaran dengan 

penggunaan model pembelajaran yang beragam. 

b. Manfaat Bagi Guru 

Penelitian ini dapat meningkatkan kreatifitas dan keaktifan guru dalam 

penyampaikan materi matematika dan meningkatkan pengetahuan 

tentang variasi model pembelajaran yang bisa digunakan dalam 

penyampaian materi matematika. 

c. Manfaat Bagi Siswa 

Penelitian ini dapat meningkatkan kreatifitas siswa, meningkatkan pemahaman 

konsep matematika siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa sehingga 

mencapai kriteria ketuntasan nilai yang sudah ditetapkan. 


