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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi 

sumber daya manusia melalui kegiatan pengajaran. Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, menyatakan bahwa pendidikan 

nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang bertakwa 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian 

yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan. 

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. 

Dengan pendidikan, manusia dapat mencapai kemajuan di berbagai bidang 

yang pada akhirnya akan menempatkan seseorang pada derajat yang lebih 

baik. Perlu diakui bahwa tidak setiap manusia dapat tumbuh dan  berkembang 

sesuai dengan yang diharapkan, oleh karena itu dalam perkembangan 

pendidikan sangat dibutuhkan tuntunan dan kebutuhan. Pendidikan menjadi 

salah satu kebutuhan yang penting untuk menghadapi perubahan zaman.  

Pelajaran matematika mempunyai peranan yang sangat penting di 

dalam pendidikan, namun kenyataannya banyak siswa menganggap 
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matematika sebagai pelajaran yang sulit dan kurang menyenangkan, sehingga 

berdampak pada rendahnya hasil belajar.  

Mata pelajaran matematika diberikan kepada semua peserta didik 

mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi untuk membekali peserta 

didik agar memiliki kemampuan berfikir logis, analitis, sistematis, kritis dan 

kreatif. Kompetisi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki 

kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk 

menghadapi keadaan yang selalu berubah dan tidak pasti. 

Guru merupakan komponen penting yang menentukan keberhasilan 

siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Guru memiliki peranan yang sangat 

vital dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Pengelolaan kelas yang efektif dan 

efisien adalah salah satu tugas seorang guru dalam setiap kegiatan 

pembelajaran di kelas. 

Guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran memegang 

peranan penting dalam peningkatan kualitas siswa dan prestasi belajar siswa 

terutama dalam belajar matematika. Guru perlu memperhatikan, memikirkan 

dan merencanakan proses pembelajaran yang menarik bagi siswa, sehingga 

siswa secara efektif terlibat dalam proses pembelajaran. 

Mempelajari matematika diperlukan dorongan yang kuat dari dalam 

diri siswa sendiri maupun dorongan dari luar diri siswa. Dorongan ini lazim 

disebut dengan motivasi. Siswa yang mempunyai motivasi tinggi melakukan 

segala sesuatu dengan penuh semangat, terarah dan penuh dengan rasa 

percaya diri. Hal ini berlaku juga pada kegiatan belajar siswa. Siswa yang 
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mempunyai motivasi belajar tinggi akan lebih bersemangat dalam mengikuti 

kegiatan belajar, sehingga prestasi tercapai secara optimal.   

Motivasi belajar merupakan hal yang penting dan perlu diketahui oleh 

setiap guru guna menumbuhkan gairah, emosi dan semangat belajar siswa. 

Motivasi berkaitan dengan sejumlah keterlibatan siswa dalam aktivitas di 

kelas seperti dorongan untuk melakukan sesuatu berdasarkan tujuan tertentu, 

kebiasaan, kebutuhan dan hasrat tertentu. Hal ini akan erat kaitannya dalam 

usaha untuk mencapai tujuan belajar matematika, keuletan dalam belajar 

matematika, kepuasan dan kebahagiaan terhadap matematika  dan penggunaan 

waktu dalam belajar matematika. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti diperoleh data 1) 

Banyaknya siswa yang mengerjakan tugas rumah sebanyak 24 siswa atau 

77,42%, 2) Siap mengikuti kegiatan pembelajaran sebanyak 15 siswa atau 

48,39%, 3) Bersedia mengajukan pertanyaan dalam proses pembelajaran 

sebanyak 2 anak atau 6,45% dan sebanyak 14 siswa atau 45,16% yang mampu 

memenuhi KKM. Jumlah tersebut rendah karena masih di bawah 50% dari 

seluruh siswa. 

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa motivasi belajar matematika 

siswa kelas VIII Internasional MTs PPMI Assalaam Sukoharjo, belum 

berkembang secara optimal. Metode pembelajaran Jigsaw dan NHT yang 

diimplementasikan guru selama ini kurang  mendukung  peningkatan motivasi 

belajar siswa. Guna mengatasi masalah tersebut diperlukan adanya penerapan 
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metode pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa dalam pembelajaran matematika. 

Salah satu metode yang diharapkan mampu membuat suasana 

pembelajaran menarik, memotivasi siswa dan menyenangkan ketika siswa 

mempelajari materi adalah Mind Map ( pemetaan pikiran ). Tony Buzan 

mengungkapkan bahwa (2006: 4) pembelajaran matematika dengan 

menggunakan metode Mind Map akan meningkatkan daya hafal dan motivasi 

belajar siswa yang kuat, serta siswa menjadi lebih kreatif. Selain kegiatan 

belajar mengajar akan lebih menarik, siswa juga akan lebih termotivasi 

dengan pembelajaran matematika. Sehingga dengan penerapan metode Mind 

Map dalam pembelajaran matematika, diharapkan dapat meningkatkan 

motivasi serta hasil belajar matematika siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, penilitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika, maka 

peneliti melakukan penelitian yang membahas pengembangan motivasi 

melalui metode Mind Map untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut : 
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1. Apakah ada peningkatan motivasi belajar matematika melalui metode Mind 

Map pada siswa kelas VIII Internasional MTs PPMI Assalaam Sukoharjo 

tahun ajaran 2012/2013 ? 

2. Apakah ada peningkatan prestasi belajar matematika melalui metode Mind 

Map pada siswa kelas VIII Internasional MTs PPMI Assalaam Sukoharjo 

tahun ajaran 2012/2013 ? 

C. Tujuan Penelitian 

1.   Tujuan Umum 

Meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswadalam pembelajaran 

matematika. 

2.   Tujuan Khusus 

Meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa  melalui metode Mind 

Map pada siswa kelas VIII Internasional MTs PPMI Assalaam Sukoharjo 

tahun ajaran 2012/2013. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, penelitian ini memberikan sumbangan pada dunia 

pendidikan dalam pengajaran matematika bahwa penerapan metode Mind 

Map dalam pembelajaran matematika dapat digunakan sebagai alternatif 

untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi nyata berupa 

langah-langkah untuk meningkatkan motivasi serta hasil belajar siswa 



6 

 

 

dalam pembelajaran matematika melalui metode Mind Map. Penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan manfaat bagi siswa, guru, dan sekolah. 

a. Bagi guru, penelitian ini merupakan masukan dalam memperluas 

pengetahuan dan wawasan tentang metode pembelajaran terutama 

dalam rangka meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa  dalam 

pembelajaran matematika. 

b. Bagi siswa, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang 

pentingnya motivasi dalam pembelajaran matematika. 

c. Bagi sekolah, penelitian ini memberikan sumbangan dalam rangka 

perbaikan metode pembelajaran matematika. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


