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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika sebagai salah satu disiplin ilmu merupakan pengetahuan 

yang sangat penting. Namun, sampai sekarang Matematika masih saja 

memiliki citra kurang menyenangkan bagi banyak siswa persekolahan, hal 

tersebut tentu saja menjadi bahan refleksi bagi semua pihak yang berkaitan, 

terutama bagi guru yang menyajikannya langsung di hadapan siswa. 

Indikator yang dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan dalam belajar 

matematika  salah satunya adalah hasil belajar atau prestasi belajar yang 

diperoleh siswa. Hasil belajar tersebut yakni hasil yang dicapai siswa sebagai 

bukti keberhasilan proses belajar mengajar yang dialami siswa dalam bentuk 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai.  

Pembelajaran matematika jika dilihat dari hasil belajar siswa belum 

sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal 

tersebut adalah kurangnya aktivitas belajar siswa. Tingkat aktivitas belajar  

khususnya aktivitas  belajar matematika, belum seperti yang diharapkan.  

Aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam 

interaksi belajar mengajar. Pada prinsipnya belajar adalah berbuat sehingga di 

dalam belajar diperlukan aktivitas. Kesulitan dalam mengerjakan soal-soal 

matematika merupakan sesuatu yang banyak dijumpai dalam pembelajaran 

matematika terlebih dengan soal yang bervariasi.  Sehingga dalam 
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pembelajaran matematika yang diutamakan bukan hafalan melainkan 

pemahaman konsep dan latihan-latihan penyelesaian soal. Hal ini 

menunjukkan aktivitas belajar siswa sangat penting.  

Pelajaran matematika sering dirasakan sulit oleh siswa, sehingga 

cenderung tidak mereka senangi, bahkan tidak sedikit siswa yang merasa 

bahwa pelajaran matematika adalah pelajaran yang paling dibenci.  Dengan 

anggapan seperti inilah siswa menjadi enggan untuk belajar matematika dan 

mengalami kesulitan belajar matematika sehingga hasil belajar siswa kurang 

maksimal. Penggunaan model pembelajaran yang tepat bisa menjadikan siswa 

itu aktif dalam pembelajaran dan tidak merasa bosan dengan pelajaran 

tersebut, sehingga siswa lebih mudah memahami materi dan hasil yang 

diperolehnya akan meningkat. 

Pendekatan pemecahan masalah merupakan fokus dalam pembelajaran 

matematika, yang menyangkut masalah tertutup, mempunyai solusi tunggal, 

terbuka atau masalah dengan berbagai cara penyelesaian(Depdiknas, 2006:1) .  

Branca (1980:3) menegaskan bahwa dalam pembelajaran matematika 

problem solving merupakan (1) tujuan (goal), (2) proses, dan (3) ketrampilan 

dasar (basic skill). Creative Problem Solving (CPS) adalah suatu model 

pembelajaran yang memusatkan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan 

masalah, yang diikuti dengan penguatan keterampilan(K.L.Pepkin,2004:1).  

Mind Mapping menurut Martin( dalam Trianto, 2011) , merupakan inovasi baru 

yang penting untuk membantu anak menghasilkan pembelajaran bermakna 

dalam kelas. 
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Suatu pembelajaran akan lebih bermakna apabila siswa dapat 

memperoleh hasilnya sendiri. Pembelajaran creative dapat mendorong siswa 

untuk meningkatkan aktivitas dalam belajar. Dengan model pembelajaran 

problem solving siswa diberikan masalah oleh guru dan diminta untuk 

mencari solusi penyelesaiannya. Solusi penyelesaian dengan membuat mind 

mapping akan lebih mudah di ingat oleh siswa.  

Salah satu model pembelajaran yang dapat mengembangkan 

kemampuan siswa dalam berpikir secara kritis dan kreatif dalam matematika 

adalah model pembelajaran matematika creative problem solving berbasis 

mind mapping. Dalam model pembelajaran ini siswa diberikan permasalahan 

mengenai persegi dan persegi panjang. Siswa menyelesaikan masalah yang 

diberikan dengan mengidentifikasi unsur-unsur persegi dan persegi panjang 

tersebut, kemudian membuat mind mapping mengenai sifat-sifat persegi dan 

persegi panjang yaitu yang menjadi ide pokok diletakkan di atas atau di tengah 

lalu dihubungkan dengan konsep-konsep sekunder. Konsep-konsep yang 

didapat oleh siswa dari hasil penemuannya sendiri akan lebih bermakna dan 

pemahaman siswa terhadap konsep tersebut akan meningkat. 

Model pengajaran langsung (Direct Instruction) menurut Sofan Amri 

dan Iif Khoiru Ahmadi(2010), merupakan salah satu model pe ngajaran yang 

dirancang khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan 

prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat 

dipelajari selangkah demi selangkah. Dalam pembelajaran langsung 

diperlukan keterlibatan siswa, terutama melalui memperhatikan, 
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mendengarkan dan resitas(tanya jawab). Ini berarti bahwa lingkungan belajar 

berorientasi pada tugas dan memberi harapan agar siswa mencapai hasil 

belajar dengan baik. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, akan diimplementasikan model 

pembelajaran matematika creative problem solving berbasis mind mapping 

dan direct instruction pada pokok bahasan persegi dan persegi panjang 

ditinjau dari aktivitas belajar siswa SMP Negeri 2 Mojolaban.  

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1.  Hasil belajar matematika saat ini belum sesuai harapan.  

2.  Banyak siswa yang mengalami kesulitan dan cenderung bosan terhadap 

pembelajaran matematika. 

3.  Rendahnya aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran matematika.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah, maka perlu diadakan 

pembatasan masalah. Berdasarkan pada latar belakang masalah dan 

identifikasi masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada: 

1.  Hasil belajar matematika ditunjukan dengan nilai matematika siswa. 

2.  Model pembelajaran yang digunakan adalah Creative Problem Solving 

berbasis  Mind mapping dan Direct Instruction. Creative Problem Solving 
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berbasis Mind Mapping adalah suatu model pembelajaran yang 

memusatkan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah 

dengan peta konsep. Sedangkan Direct Instruction adalah model 

pengajaran yang dirancang khusus untuk mengembangkan belajar siswa 

tentang pengetahuan prosedural dan deklaratif yang terstruktur dengan 

baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah.  

3.  Aktivitas belajar siswa adalah aktivitas siswa dalam belajar matematika 

dilihat dari bagaimana siswa dalam memecahkan masalah yang telah 

diber ikan. Indikator aktivitas belajar siswa dalam penelitian ini yaitu 

antusiasme, Interaksi, dan usaha siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran matematika. 

 

D. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat 

dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 

1.  Apakah ada pengaruh penggunaan model pembelajaran Creative Problem 

Solving berbasis Mind Mapping dan Direct Instruction terhadap hasil 

belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 2 Mojolaban? 

2.  Apakah ada pengaruh aktivitas belajar siswa terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas VII SMP Negeri 2 Mojolaban?  

3.  Apakah ada interaksi model pembelajaran dan aktivitas belajar siswa 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 2 

Mojolaban? 
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E. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis dan menguji 

perbedaan hasil belajar matematika  setelah dilakukan pembelajaran dengan 

model Creative Problem Solving berbasis  Mind Mapping dan Direct 

Instruction ditinjau dari Aktivitas belajar siswa. 

Secara khusus penelitian ini bertujuan :  

1.  Untuk menganalisis pengaruh penggunaan model pembelajaran Creative 

Problem Solving berbasis Mind Mapping dan Direct Instruction terhadap 

hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 2 Mojolaban. 

2.  Untuk menganalisis pengaruh Aktivitas belajar siswa terhadap hasil 

belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 2 Mojolaban. 

3.  Untuk menganalisis interaksi model pembelajaran dan aktivitas belajar  

siswa terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 2 

Mojolaban. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat teoritis 

Secara umum manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan 

tambahan pengetahuan pada tingkat teoritis kepada guru, peneliti serta 

para pembaca dalam upaya meningkatkan hasil belajar matematika.  

2.  Manfaat praktis 
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a. Bagi siswa, memperoleh pengalaman secara langsung dalam 

pembelajaran yang aktif, sehinga diharapkan bisa meningkatkan hasil 

belajarnya.  

b. Bagi guru, sebagai bahan pertimbangan penggunaan model 

pembelajaran sebagai upaya merangsang aktivitas belajar siswa dan 

peningkatan hasil belajar matematika siswa. 

c. Bagi sekolah, sebagai masukan dalam upaya meningkatkan hasil 

belajar melalui pembelajaran yang tepat. 

d. Manfaat bagi mahasiswa, dapat menjadi motivator bagi mahasiswa 

lain untuk mengembangkan penelitian lebih luas sehingga dapat 

bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran matematika di sekolah.  

e. Manfaat bagi peneliti, dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

penelitian yang relevan 

f. Manfaat bagi penulis, menambah wawasan dan pengetahuan bagi 

penulis sebagai calon pendidik dan orang tua  

 


