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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

            Menurut (Trianto, 2010, h.1) “Pendidikan merupakan sala satu bentuk 

dari perwujudan kebudayaan manusia yang dinamis dan sarat perkembangan”. 

Oleh karena itu perubahan dan perkembangan pendidikan adalah hal yang 

seharusnya terjadi sejalan dengan perubahan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

masyarakat yang semakin pesat. Hal ini menuntut perubahan cara dan strategi 

guru dalam mengajar siswa tentang pengetahuan  yang harus mereka ketahui 

demi kehidupan masa depan mereka. Pembelajaran yang di perlukan siswa 

adalah pembelajaran yang mampu mengeksplorasi ide-ide siswa  agar mereka 

mampu untuk mengembangkan kretifitasnya. 

         “Pembelajaran saat ini kenyataannya masih banyak yang berorientasi 

pada upaya mengembangkan dan menguji daya ingat siswa sehingga 

kemempuan berpikir siswa direduksi dan sekedar dipahami sebagai 

kemampuan untuk mengingat” (Harsanto, 2005). Model pembelajaran tersebut 

hanya dapat membunuh kreatifitas siswa kerena lebih banyak 

mengedepannkan aspek verbal. Pendidikan formal yang berlangsung juga 

cenderung hanya mengasah aspek mengingat dan memahami saja. Kegiatan 

pembelajaran yang seperti ini dapat menyebabkan terjadinya pengkerdilan 

potensi anak. Model pembelajaran di Indonesia saat ini masih banyak yang 
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menggunakan metode biasa (konvensional). Bahkan cenderung membosankan 

untuk anak-anak SMA.  

            Koran Republika pada tanggal 1 juli 2012 memaparkan ada tujuh 

penyebab mengapa mutu pendidikan di Indonesia berkurang antara lain 

sebagai berikut:  

1. Pembelajaran hanya pada buku paket pada kurikulum 

apapun guru hanya mengenal buku paket. Materi dalam 

buku paketlah yang menjadi acuan dan guru tidak mencari 

sumber referensi lain. 

2. Metode pembelajaran yang menjadi favorit guru mungkin 

hanya satu, yaitu metode berceramah satu arah. Metode 

ceramah menjadi metode terbanyak yang dipakai guru 

karena memang hanya itulah metode yang benar-benar 

dikuasai sebagian besar guru.  

3. Perhatian pemerintah mengenai sarana belajar kurang 

cukup. Masih banyak sarana belajar di sekolah khususnya di 

daerah pedalaman, tertinggal jauh dibandingkan sarana 

sekolah-sekolah yang berada di kota.  

4. Seharusnya sekolah memiliki kurikulum sendiri sesuai 

dengan karakterisktiknya.  

5. Anak diajarkan cara menyimak dan mendengarkan 

penjelasan guru, sementara kompetensi bertanya tak 

disentuh. Anak-anak dilatih sejak TK untuk diam saat guru 

menerangkan, untuk mendengarkan guru, akibatnya Siswa 

tidak dilatih untuk bertanya. Siswa tidak dibiasakan 

bertanya, akibatnya siswa tidak berani bertanya. Selesai 

mengajar, guru meminta anak untuk bertanya. Heninglah 

suasana kelas. Yang bertanya biasanya anak-anak itu saja. 

6. Tidak dipakainya metode pertanyaan terbuka Contoh negara 

yang menggunakan pertanyaan terbuka adalah Finlandia. 

Dalam setiap ujian, siswa boleh menjawab soal dengan 

membaca buku. 

 

           Menurut (Sobel, 2004, h.11) “Matematika dipercaya sebagai ratunya 

ilmu pengetahuan”.  Ruang  lingkup matematika sangatlah luas tidak hanya 

sekedar menghapal rumus dan kecepatan menghitung. Matematika juga ilmu 

yang dekat dengan aktivitas kehidupan manusia. Contohnya saja, agar kita 
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tidak tertipu saat membeli sesuatu ke pasar maka kita harus bisa memahami 

operasi aritmatik sedernaha. Perkembangan yang kita rasakan saat ini juga 

tidak terlepas dari keterkaitan ilmu matematika. Contohnya untuk membangun 

sebuah gedung bertingkat di perlukan prediksi daya tahan bangunan yang di 

dapat melalui perhitungan matematika. Matematika juga merupakan ilmu 

universal yang mendasari perkembangan teknologi modern sehingga 

Matematika tidak akan pernah terlepas dari peradaban manusia. 

          “Matematika adalah ilmu yang termasuk kedalam ilmu yang padat dan 

tidak mendua arti.” (Ruseffendi, 2006, h.70). selanjutnya (Ruseffendi, 2006, 

h.93) mengatakan bahwa “Bahasa matematika disajikan dalam bahasa 

internasional. Maksudnya ialah matematika itu menggunakan simbol, notasi, 

atau lambang yang seragam yang dapat dipahami oleh para matematikawan di 

seluruh dunia”. Karena dalam pembelajaran matematika semua yang 

dibicarakannya abstrak. Sehingga siswa merasa sulit belajar matematika dan 

mengakibatkan rendahnya sikap, minat dan prestasi belajar matematika siswa. 

Banyak faktor yang mempengaruhi siswa sulit untuk memahami matematika. 

Kegiatan pembelajaran matematika bukan sekedar pengulangan dan penekanan 

penguasaan pengetahuan atau informasi matematik yang diajarkan, akan tetapi 

lebih menekankan pada apa yang dijarkan sehingga dapat diterapka siswa 

dalam kehidupan sehari-hari. 

        Manfaat matematika tidak terbatas pada pengetahuan dalam perhitungan, 

tetapi yang lebih penting yaitu ketika setiap individu dapat menguasai dan 

memahami matematika dengan baik, maka pola berpikir mereka lebih kreatif. 
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Menurut peraturan mentri pendidikan nasional (Permendiknas) No. 22 Tahun 

2006 tentang standar isi, mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada 

semua siswa mulai dari sekolah dasar sampai tingkat tinggi pada beberapa 

jurusan terpilih, untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, 

sistematik, analitis, kritis dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama.  

          “Keterampilan berpikir adalah keterampilan kognitif untuk 

memunculkan dan mengembangkan gagasan baru, ide baru sebagai 

pengembangan dari ide yang telah lahir sebelumnya dan keterampilan untuk 

memecahkan masalah secara divergen.” (Salfina, Hatibe, dan Marungkil, 2015, 

h.2). Pembelajaran matematika di sekolah biasanya linear, yang cenderung 

hanya bertujuan meningkatkan nilai matematika tanpa memperhatikan mutu 

dan aspek matematika lainnya. Pembelajaran linear hanya memacu kerja otak 

kiri, sedangkan otak kanan yang berhubungan dengan warna, gambar, imajinasi 

dan kreativitas belum digunakan secara optimal. Akibatnya proses berpikir 

kreatif siswa belum digunakan secara optimal. Akibatnya siswa tidak 

menghasilkan ide-ide kreatif dalam memecahkan masalah.  

Berpikir kreatif secara umum dapat dipahami sebagai kreativitas. 

Seringkali individu yang dianggap kreatif adalah pemikir sintesis yang benar-

benar baik yang membangun koneksi antara berbagai hal yang tidak disadari 

orang-orang lain secara spontan. Selain itu, kreatifitas juga dapat didefinisikan 

sebagai prosek kontruksi ide orisinil dan bermanfaat. Beberapa indikator dari 

berfikir kreatif yaitu kritis, logis, analitis detail, sistematik, fleksibel, orisinil, 

elaborasi, terbuka-divergen. Berfikir kreatif dapat juga diartikan sebagai suatu 
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kegiatan mental yang digunakan seseorang untuk membangun ide atau gagasan 

baru. Gagasan baru dapat berasal dari penggabungan (elaborasi) gagasan-

gagasan lama ataupun gagasan yang memang baru muncul. Hal tersebut dapat 

terjadi dengan mengabungkan ide-ide orang lain untuk menstimulus 

munculnya ide baru.  

Penggunaan metode pembelajaran juga merupakan sala satu faktor yang 

menunjang keberhasilan pendidikan. Penggunaan metode pembelajaran yang 

sesuai sangat menentukan keberhasilan belajar siswa. Dengan metode 

pembelajaran yang sesuai siswa dapat mencapai hasil belajar yang tinggi dan 

dapat mengembangkan potensi kreativitas yang ada dalam dirinya. Menurut 

Marlina, Darmawijoyo dan Basir (2011, h.207)  

Selama ini pembelajaran matematika di kelas menggunakan 

langkah-langkah linier dalam memecahkan masalah matematika 

membuat sebagian besar siswa hanya menghafalkan langkah-

langkah yang diberikan oleh guru. Bila siswa diberikan soal 

pemecahan masalah yang melibatkan beberapa langkah yang 

tidak pernah dicontohkan oleh guru, siswa seperti kehilangan 

kemampuan untuk menjawab masalah tersebut dengan alas an 

belum pernah diajarkan. Siswa tidak sadar bahwa soal yang 

diberikan telah beranjak ke tingkat yang lebih tinggi oleh karena 

itu mereka perlu menemukan langkah-langkah kreatif untuk 

memecahkan masalah tersebut. Mereka cenderung menggunakan 

otak kiri, sedangkan kreativitas pemecahan masalah didapat 

dengan menggunakan otak kanan.  

 

Untuk memecahkan masalah tersebut dapat diatasi dengan menggunakan 

metode yang dapat menggunakan kreativitas siswa sala satu contonnya yaitu  

metode pembelajaran Mind Mapping.  Mind Mapping diciptakan oleh Tony 

Buzan. (Salfina, Hatibe dan Marungkil, 2015, h.2) mengatakan bahwa: 

Mind map merupakan salah satu cara yang digunakan guru untuk 

membantu siswa dalam memusatkan konsentrasi mengorganisir 
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materi yang dipelajari, sehingga siswa lebih kreatif membuat 

mind map, disamping itu cara ini dapat membantu siswa dalam 

memusatkan konsentrasi dan mengalihkan pikiran kembali pada 

apa yang sedang dibicarakan khususnya pada saat presentasi 

didepan kelas. 

 

         Metode pembelajaran Mind Mapping berusaha menggabungkan kedua 

belahan otak dengan cara mengintegrasikan antara logika dan imajinasi 

sehingga akan memudahkan seseorang untuk mengatur dan mengingat segala 

bentuk informasi, baik secara tertulis maupun secara verbal. Selain itu, adanya 

kombinasi warna, simbol, bentuk, dan sebagainya memudahkan otak untuk 

menyerap informasi yang diterima. Implementasi mind mapping dalam 

kegiatan pembelajaran diharapkan mampu mengoptimalkan kemampuan otak 

anak, melatih untuk berpikir kreatif, serta menumbuh kembangkan nilai-nilai 

sikap positif dalam diri seorang anak.  Oleh karena itu dari pemaparan di atas, 

penulis tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Metode Mind Mapping 

dalam Pembelajaran Matematika terhadap Peningkatan Kemampuan Berpikir 

Kreatif Matematis Siswa SMA”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

      Berdasarkan latar belakang dapat di identifikasi beberapa masalah yaitu: 

1. Matematika dianggap sebagai pelajaran yang sulit sehingga 

mengakibatkan rendahnya sikap, minat dan prestasi belajar matematika 

siswa. 

2. Pendidikan formal yang berlangsung cenderung hanya mengasah aspek 

mengingat dan memahami saja. 
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3. Model pembelajaran di Indonesia saat ini masih banyak yang 

menggunakan metode biasa (konvensional). 

4. Proses berpikir kreatif siswa belum digunakan secara optimal, Akibatnya 

siswa tidak menghasilkan ide-ide kreatif dalam memecahkan masalah. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 

a. Apakah peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMA 

yang pembelajaran matematikanya menggunakan metode Mind Mapping 

lebih baik daripada  yang menggunkan metode konvensional?  

b. Apakah sikap siswa positif terhadap pembelajaran matematika dengan 

menggunakan metode Mind Mapping? 

 

D. Batasan Masalah 

        Agar permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini tidak meluas, 

masalah dalam penelitian ini perlu dibatasi sebagai berikut : 

a. Subjek penelitian adalah siswa kelas X 

b. Pokok bahasan yaitu materi Dimensi Tiga  

c. Metode pembelajaran yang digunakan adalah Mind Mapping. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMA yang 

pembelajaran matematikanya menggunakan metode mind mapping 

lebih baik daripada  yang menggunkan metode konvensional. 
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2. Sikap siswa positif setelah memperoleh pembelajaran matematika 

dengan metode Mind Mapping. 

 

F. Manfaat Penelitian 

            Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat dan masukan yang berarti bagi 

pihak-pihak berikut:  

1. Bagi peneliti, dapat menambah ilmu pengetahuan tentang 

pembelajaran matematika dengan menggunakan metode Mind 

Mapping sekaligus dapat menerapkannya dan mengembangkannya 

dalam proses pembelajaran matematika. 

2. Bagi guru, dapat memberikan alternatif metode pembelajaran 

matematika sehingga dapat memberikan kesempatan kepada siswa 

agar dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dalam 

pembelajaran matematika. 

3. Bagi sekolah dan mutu pendidikan, diharapkan menjadi bahan 

pertimbangan untuk mengaplikasaikan metode Mind Mapping dalam 

pembelajaran matematika sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas pendidikan di sekolah 

 

G. Definisi Operasional 

           Beberapa istilah perlu didefinisikan secara operasional agar tidak 

terjadi pemahaman yang berbeda  tentang istilah yang digunakan dalam 

penelitian. Selain itu untuk memudahkan peneliti dalam menuangkan gagasan-

gagasannya dan dapat bekerja lebih terarah. 
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1. Mind mapping (peta pikiran) adalah suatau sketsa atau diagram yang 

digunakan untuk mengambarkan ide-ide, kata-kata atau hal-hal yang 

saling berkaitan yang disusuun secara radial mengelilingi kata kunci dari 

ide utama. Peta pikiran biasanya digunakan untuk memeperlihatkan, 

menyusun ide-ide, dan juga sebagai alat yang memeberikan kemudahan 

dalam pemecahan masalah, pengembilan keputusan serta dalam suatu 

proses pembelajaran. 

2. Berpikir kreatif matematis adalah aktivitas mental yang terkait dengan 

kepekaan terhadap masalah matematika, mempertimbangkan informasi 

baru dan ide-ide yang tidak biasanya dengan suatu pikiran terbuka, serta 

dapat membuat hubungan-hubungan dalam menyelesaikan masalah 

matematika tersebut. Kemampuan berpikir kreatif secara umum dipahami 

sebagai kreativitas.. 

3. Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang berpusat pada guru. 

Tujuan pembelajaran konvensional adalah siswa mengetahui sesuatu 

bukan untuk mampu melakukan sesuatu, dalam proses pembelajaran siswa 

lebih banyak mendengarkan dan guru lebih banyak menjelaskan seperti 

cara berceramah. 

4. Sikap adalah salah satu istilah yang sering digunakan dalam mengkaji atau 

membahas tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang 

ada pada seseorang akan membawa warna dan corak pada tindakan, baik 

menerima maupun menolak dalam menanggapi sesuatu hal yang ada 

diluar dirinya. 
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H. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi skripsi yaitu gambaran mengenai keseluruhan isi 

skripsi dan pembahasannya. Pembahasannya dapat disajikan dalam sistematika 

penulisan.  Stukrtur organisasi skripsi dapat berisi tentang urutan penelitian dalam 

setiap bab dan sub bab. Struktur organisasi skripsi ini dimulai dari bab I sampai 

dengan bab V.   

Bab I Pendahuluan, bab ini bermaksud mengantarkan pembaca ke dalam 

pembahasan suatu masalah. Esensi dari bagian pendahuluan adalah pernyataan 

tentang masalah penelitian. Bagian pendahuluan skripsi berisi: Latar Belakang 

Masalah; Identifikasi Masalah; Rumusan Masalah; Batasan Masalah; Tujuan 

Penelitian; Manfaat Penelitian; Definisi Operasional; dan Struktur Organisasi 

Skripsi. 

          Bab II Kajian Teoretis, bab ini terdiri dari 2 pokok bahasan yakni: Kajian 

teori (teori-teori dari Mind Mapping, berpikir kreatif matematis, pembelajaran 

konvensional dan sikap siswa terhadap pembelajaran pembelajaran),  

Pembelajaran Dimensi Tiga dengan metode Mind Mapping   (mencakup tentang 

keluasan dan kedalaman materi dimensi tiga, karakteristik materi Dimensi tiga, 

bahan dan media, stategi pembelajaran dan sistem evaluasi) dan Kerangka 

Pemikiran, Asumsi dan hipotesis penelitian. 

         Bab III Metode Penelitian, didalamnya berisi penjabaran yang rinci 

mengenai metode penelitian, termasuk komponen berikut: Metode Penelitian; 

Desain Penelitian; Populasi dan Sampel; Instrumen Penelitian; Prosedur 

Penelitian; dan Rancangan Analisis Data. Pada bab ini menjelaskan secara 
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sistematis dan terperinci langkah-langkah dan cara yang digunakan dalam 

menjawab permasalahan dan memperoleh kesimpulan 

Bab IV terdiri dari deskripsi profil populasi dan sampel (responden) 

penelitian, serta hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian, profil populasi 

penelitian melaporkan karateristik dan kondisi lokasi penelitian, sedangkan profil 

sampel penelitian berisi kondisi dari responden yang menjadi sampel penelitian. 

Hasil penelitian dan pembahasan, esensi dari bagian ini adalah uraian tentang data 

yeng terkumpul, hasil penggolahan data serta analisis terhadap kondisi hasil 

pengolahan data.  

Bab V Simpulan dan Saran, kesimpulan merupakan kondisi hasil penelitian 

yang merupakan jawaban teerhadap tujuan penelitian, saran merupakan 

rekomendasi yang ditujukan kepada para pembuat kebijakan, pengguna, atau 

kepada peneliti berikutnya tentang tindak lanjut ataupun masukan hasil penelitian. 


