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Abstract 

 

 

 This research has purpose to describe the increase activity of learning mathematics in 

students of VII C grade, SMP Muhammadiyah 2 Surakarta using Concept Mapping. The 

approach of this research is  qualitative research with classroom action research design. 

The subject of action receiver is students of VII C grade, SMP Muhammadiyah 2 Surakarta 

who are amount 31 students and subject as the action provider is mathematics  teacher of 

VII C grade, SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. This research are consist of two cycles. The 

methods of data collection are note field research, test, observation, and documentation. 

Guaranting data validity uses research worker triangulation source. Data analysis 

technique is context method that consists of data reduction, data presentation, and 

conclusion. The result of research shows the increasing understanding the concept of 

learning mathematics, it can be shown by 1) Students are able to answer the questions 

teachers and worked on the problem appropriately, raised up from 23,33% to 70%, 2) 

students can provide feedback on answers to other students, raised up from 16,67% to 

66,67%, 3) students are able to make inferences, raised up from 10% to 53,33%. This 

research has conclusion that Concept Mapping can be increasing understanding the 

concept of learning mathematics in students of  VII C grade, SMP Muhammadiyah 2 

Surakarta, exspecially for rasio study. 
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PENDAHULUAN 

 Pendidikan merupakan suatu upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber 

daya manusia yang mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk 

memajukan kesejahteraan negara. Suatu negara dapat menjadi negara yang maju, 

apabila memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu cara meningkatkan 

sumber daya manusia yang berkualitas yaitu dengan meningkatkan mutu pendidikan. 

 Salah satu aspek penting dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan adalah 

proses pembelajaran di sekolah. Pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dan siswa guna mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan 

dan hasil belajar yang maksimal. Menurut Munandar (dalam Tim Pustaka familia, 

2006: 247), proses pembelajaran bukanlah semata-mata memberikan bahan 

pengetahuan sebanyak mungkin, akan tetapi menanamkan cara-cara untuk memperoleh 

dan menggunakan pengetahuan. Oleh karena itu, diharapkan siswa nantinya dapat 

menemukan serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan 

pengetahuan yang dimilikinya. 

 Keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar pada pembelajaran matematika 

dapat diukur dengan keberhasilan siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran 

tersebut. Keberhasilan itu dapat dilihat dari tingkat pemahaman, penguasaan materi 

serta prestasi belajar siswa. Semakin tinggi pemahaman dan penguasaan materi serta 

prestasi belajar matematika semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pembelajaran. 

 Peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran senantiasa harus diupayakan dan 

dilaksanakan dengan jalan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam perkembangan 

ilmu pengetahuan diperlukan adanya kemampuan penalaran untuk meningkatkan mutu 

pendidikan. Dengan demikian, kemampuan penalaran dalam pembelajaran matematika 

diperlukan bagi siswa untuk memacu belajar matematika siswa. 

 Hasil observasi pendahuluan pada siswa kelas VII C SMP Muhammadiyah 2 

Surakarta, dengan jumlah siswa 31 terdiri atas 14 siswa perempuan dan 17 siswa laki – 

laki. Ditemukan keragaman masalah pada kelas VII C, hal ini dapat dilihat dari : (1) 

Siswa mampu menjawab pertanyaan guru dan mengerjakan soal di papan tulis secara 

tepat sebanyak 7 siswa (23,33 %), (2) Siswa dapat memberikan tanggapan tentang 

jawaban peserta didik lain sebanyak 5 siswa (16,67 %), (3) Siswa mampu membuat 

kesimpulan yang meliputi mendefinisikan konsep, menemukan sifat-sifat dari konsep 

dan memberikan contoh dan non contoh dari konsep sebanyak 3 siswa (10 %). 



 Faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman konsep pada siswa dalam 

belajar matematika adalah kegiatan pembelajaran yang terpusat pada guru, juga dapat 

disebabkan karena guru dalam mengajar monoton. Selain itu, guru yang kurang kreatif 

dalam menggunakan metode pembelajaran yang menarik sehingga siswa kurang 

memahami materi yang disampaikan, hanya menghafal materi pelajaranya saja. 

Akibatnya pemahaman konsep siswa dalam belajar matematika menjadi kurang 

optimal. 

 Berbagai usaha telah dilakukan guru matematika di SMP Muhammadiyah 2 

Surakarta dalam mengatasi masalah tersebut, seperti menggunakan berbagai metode 

pembelajaran, mengajak siswa belajar di luar kelas. Namun belum dapat menyelesaikan 

bervariasinya pemahaman konsep yang maksimal. Karena siswa yang mempunyai 

pemahaman konsep tinggi hanya beberapa saja. 

 Berdasarkan akar penyebab tersebut, diperlukan sebuah metode pembelajaran 

yang lebih variatif. Salah satu alternatif yang dapat menjadi pilihan guru dalam proses 

pembelajaran adalah peggunaan peta konsep (Concept mapping). Peta konsep (Concept 

mapping) merupakan suatu metode pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam 

memahami konsep matematika. 

 Dalam mengajar, guru haruslah menanamkan suatu konsep pada diri siswa. Siswa 

dibimbing menemukan konsep-konsep dan memberikan nilai pada gagasan-gagasan 

semula dari siswa. Sebenarnya apa yang siswa lihat, dengar, pikir, sebagian tergantung 

pada konsep/gagasan-gagasan yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Dengan 

bimbingan dan pengarahan dari guru, siswa dapat belajar menuangkan konsep-konsep 

yang dimilikinya dalam suatu bagan skematis yang disebut peta konsep. 

 Peta konsep memperlihatkan bagaimana konsep-konsep saling terkait. Untuk 

menyusun peta konsep diperlukan konsep-konsep dan kata-kata yang menghubungkan 

konsep-konsep menjadi proposisi yang bermakna. Metode peta konsep melatih siswa 

untuk membuat peta konsep sendiri. Untuk menghasilkan peta konsep, siswa tidak 

hanya sekedar membaca dan menghafal tetapi juga berusaha untuk menemukan 

hubungan yang ada dalam materi yang sedang dipelajari. 

 Peta konsep (Concept Mapping) digunakan untuk menyatakan hubungan yang 

bermakna antara konsep-konsep dalam bentuk proposisi. Jadi, supaya terjadi proses 

belajar yang baik, konsep baru atau informasi baru harus dikaitkan dengan konsep-

konsep yang telah ada dalam struktur kognitif siswa dapat dilakukan dengan peta 

konsep (Novak, 1991). 



 Penerapan metode Concept Mapping dalam pembelajaran matematika di tingkat 

SMP diduga dapat menjadikan siswa aktif di dalam kelas, sehingga pemahaman konsep 

siswa dalam mata pelajaran matematika menjadi maksimal. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendiskripsikan peningkatan 

pemahaman konsep matematika pada siswa kelas VII C SMP Muhammadiyah 2 

Surakarta dengan menggunakan pembelajaran Concept Mapping. Indikator 

keberhasilannya adalah apabila lebih dari 60% siswa menjawab pertanyaan guru dan 

mengerjakan soal di papan tulis secara tepat, lebih dari 50% dalam memberikan 

tanggapan tentang jawaban peserta didik, lebih dari 45% dalam membuat kesimpulan 

yang meliputi mendefinisikan konsep, menemukan sifat-sifat dari konsep dan 

memberikan contoh dan non contoh dari konsep.  

 

METODE PENELITIAN 

 Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif , sedangkan desain 

penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan secara kolaborasi 

antara guru matematika dan peneliti. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu 

penelitian yang dilakukan pada suatu kelas untuk mengetahui akibat dari suatu tindakan 

yang diterapkan pada subjek penelitian di kelas tersebut. Penelitian tindakan kelas 

bersifat reflektif dan penelitian ini dilakukan berangkat dari permasalahan riil yang 

dihadapi guru dalam mengajar. Penelitian tindakan kelas bercirikan adanya perbaikan 

terus menerus terhadap praktek pembelajaran dimana dari perbaikan tersebut akan 

meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Penelitian tindakan merupakan kegiatan 

pemecahan masalah yang dimulai dari: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan tindakan 3) 

refleksi dan evaluasi. 

 Perencanaan dan penyusunan yang dilakukan untuk mengadakan tindakan adalah 

mengidentifikasi masalah dan perencanaan solusi masalah yang diharapkan dapat 

digunakan untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh siswa terutama yang 

berhubungan dengan pemahaman konsep dalam belajar matematika. Adapun faktor-

faktor yang mempengaruhi pemahaman konsep matematika siswa yaitu: 1) pemilihan 

strategi yang tepat dalam proses belajar mengajar, 2) menjelaskan tujuan intruksional 

(kemampuan dasar kepada peserta didik), 3) mengingatkan kompetensi belajar 4) 

memberi umpan balik (feed back), 5) menyimpulkan setiap materi yang disampaikan 

diakhir pembelajaran. 



 Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman konsep  matematika 

adalah pemilihan strategi pembelajaran yang kurang tepat. Proses pembelajaran 

matematika yang masih berpusat pada guru, akan menyebabkan kurang optimalnya 

pemahaman konsep matematika pada siswa. Hal ini disebabkan karena guru berperan 

aktif dalam memberikan materi sedangkan siswa dengan pasif menerima materi yang 

disampaikan oleh gurunya. 

 Pelaksanaan tindakan dilaksanakan berdasarkan pada perencanaan, dari 

perencanaan yang ada diimplementasikan dengan menerapkan strategi pembelajaran 

Concept Mapping. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan sesuai dengan rencana, namun 

pelaksanaan penelitian bersifat fleksibel tidak harus mutlak sesuai dengan rencana. 

Kefleksibelan perlu digunakan dalam usaha mencapai perbaikan karena dalam situasi 

nyata sering terjadi hal-hal yang tidak diduga. Pada tahap ini peneliti melakukan 

pengamatan dan mencatat semua hal yang diperlukan dan terjadi selama tindakan 

berlangsung. Peneliti tidak hanya mengamati dan mencatat, tetapi juga menemukan hal-

hal yang semula tidak terungkap dalam diskusi dengan guru pada dialog awal sebab 

bersifat fleksibel. 

 Sedangkan untuk mengetahui efektivitas strategi pembelajaran yang digunakan, 

penelitian ini mengggunakan: (1) metode observasi untuk mendapatkan gambaran 

secara langsung tentang kegiatan belajar matematika siswa di kelas, (2) catatan 

lapangan digunakan untuk mencatat semua kejadian yang muncul selama pembelajaran, 

dan (3) dokumentasi digunakan untuk memperoleh atau mengetahui sesuatu melalui 

buku-buku maupun arsip yang berhubungan dengan yang akan diteliti.  Penerapan 

pembelajaran Concept Mapping ini diaplikasikan pada pokok bahasan perbandingan 

pada siswa kelas VII C SMP Muhammadiyah 2 Surakarta dengan melibatkan guru mata 

pelajaran matematika. 

 Analisis hasil pada penelitian ini ditekankan pada pemahaman konsep siswa 

dalam menjawab pertanyaan guru dan mengerjakan soal di papan tulis secara tepat, 

pemahaman konsep siswa dalam memberikan tanggapan tentang jawaban peserta didik 

lain, pemahaman konsep siswa dalam membuat kesimpulan yang meliputi 

mendefinisikan konsep, menemukan sifat-sifat dari konsep dan memberikan contoh dan 

non contoh dari konsep. 

 

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Penerapan pembelajaran Concept Mapping mendapat tanggapan positif dari guru, 

hal ini terbukti dari adanya peningkatan indikator-indikator pemahaman konsep siswa 

dalam belajar  matematika pada pokok bahasan perbandingan. Tindak mengajar yang 

dilakukan guru dengan menerapkan strategi pembelajaran Concept mapping dapat 

membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Tindak mengajar yang 

dilakukan sudah sesuai dengan yang diharapkan yaitu menciptakan iklim pembelajaran 

yang aktif, inovatif dan kreatif sehingga siswa tidak hanya pasif dalam mengikuti 

pembelajaran. Selama pembelajaran siswa juga dapat terlibat aktif. 

 Berdasarkan tindakan pembelajaran dengan menerapkan strategi pembelajaran 

Concept Mapping secara keseluruhan pemahaman konsep matematika siswa 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pemahaman konsep yang dimaksud 

adalah pemahaman dalam menjawab pertanyaan guru dan mengerjakan soal di papan 

tulis secara tepat, memberikan tanggapan tentang jawaban peserta didik lain, membuat 

kesimpulan yang meliputi mendefinisikan konsep, menemukan sifat-sifat dari konsep 

dan memberikan contoh dan non contoh dari konsep. Berdasarkan hasil pengamatan 

selama proses tindakan kelas mengenai pemahaman konsep matematika siswa kelas VII 

C SMP Muhammadiyah 2 Surakarta dapat disajikan dalam tabel 1 berikut. 

Tabel 1 

Data Peningkatan Keaktifan Siswa 

No Aspek yang diamati 
Sebelum 

tindakan 

Setelah tindakan 

Putaran I Putaran II 

1 Menjawab pertanyaan guru 

dan mengerjakan soal di papan 

tulis secara tepat 

7 siswa 

(23,33 %) 

19 siswa 

(63,33 %) 

21 siswa  

(70 %) 

2 Memberikan tanggapan 

tentang jawaban peserta didik 

lain 

5 siswa 

(16,67 %) 

17 siswa 

(56,67%) 

20 siswa 

(66,67 %) 

3 Membuat kesimpulan yang 

meliputi mendefinisikan 

konsep, menemukan sifat-sifat 

dari konsep dan memberikan 

contoh dan non contoh 

3 siswa  

(10 %) 

7 siswa 

(23,33%) 

16 siswa 

(53,33%) 



 Gambar di bawah ini menunjukkan grafik peningkatan pemahaman konsep siswa 

dalam belajar matematika. Adapun data hasil peningkatan indikator pemahaman konsep 

yang diamati disajikan dalam grafik sebagai berikut. 

 

 

Gambar 1 

Grafik Peningkatan Pemahaman Konsep  

 

 Grafik di atas menunjukkan bahwa perubahan tindak belajar yang berkaitan 

dengan pemahaman konsep matematika siswa dalam pembelajaran setelah dilakukan 

tidakan selama dua putaran. Pemahaman konsep siswa pada putaran pertama sampai 

dengan putaran terakhir mengalami peningkatan. Indikator menjawab pertanyaan guru 

dan mengerjakan soal di papan tulis secara tepat meningkat menjadi 21 siswa (70%). 

Indikator memberikan tanggapan tentang jawaban peserta didik lain meningkat menjadi 

20 siswa (66,67%). Indikator membuat kesimpulan yang meliputi mendefinisikan 

konsep, menemukan sifat-sifat dari konsep dan memberikan contoh dan non contoh 

meningkat menjadi 16 siswa (53,33%). 

 Pengamatan yang dilakukan peneliti, bahwa selama tindakan dengan menerapkan 

strategi pembelajaran Concept mapping diperoleh hasil bahwa pemahaman konsep 

belajar matematika siswa sudah mulai mengalami peningkatan yang signifikan. Guru 

tidak lagi mendominasi pembelajaran dan sudah mengkondisikan siswa untuk dapat 



terlibat aktif dalam proses pembelajaran.  Kegiatan diskusi kelompok juga sudah tidak 

didominasi oleh siswa yang pandai. Guru juga sudah melibatkan siswa dalam membuat 

kesimpulan mengenai materi yang dipelajari. Selain itu siswa juga dituntut untuk 

menyajikan hasil karya (mempresentasikan hasil diskusi). Dalam kegiatan diskusi 

kelompok harus ada kerjasama antarsiswa dalam satu kelompok. 

 Secara keseluruhan setelah penerapan tindakan kelas dari putaran I sampai 

dengan putaran II dengan strategi Concept Mapping dapat meningkatkan pemahaman 

konsep belajar matematika siswa kelas VII C SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. Hal 

tersebut dapat dicapai karena sekolah tersebut sudah maju dengan input siswa yang 

rata-rata mempunyai nilai bagus. Selain itu tenaga pendidiknya yang rata-rata lulusan 

sarjana. Disekolah tersebut telah tersedia sarana dan prasarana yang mendukung 

berlangsungnya pembelajaran. 

 Penelitian tentang peningkatan pemahaman konsep belajar matematika telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, salah satunya telah dilakukan oleh Deni 

Setyowati (2005). Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah pada metode 

pembelajaran dan indikator yang digunakan. Sedangkan persamaannya terletak pada 

hasil yang dicapai yaitu peningkatan pemahaman konsep belajar matematika. Penelitian 

yang dilakukan oleh Deni setyowati (2005) menyimpulkan bahwa pendekatan Realistik 

dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa secara berarti. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan peneliti adalah meningkatkan pemahaman konsep siswa melalui 

strategi pembelajaran Concept Mapping. 

 Strategi pembelajaran yang digunakan peneliti belum digunakan dalam penelitian 

sebelumnya. Penerapan strategi pembelajaran ini dapat mengkondisikan siswa untuk 

lebih terlibat aktif dalam pembelajaran. Siswa dapat aktif menemukan ilmunya sendiri 

berdasarkan kegiatan diskusi yang dilakukan dengan bimbingan guru.  

 Namun, hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haiyue Jin dan 

Khoon Yoong Wong (2010) mengenai penggunaan Concept Mapping dalam ilmu 

ukur.Haiyue Jin dan Khoon Yoong Wong mendapati bahwa hampir semua siswa 

sample berhasil menggunakan Concept Mapping, sehingga dapat menyelesaikan soal / 

masalah dengan baik.Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Yunus Karayuku (2010) mengenai pengaruh Concept Mapping terhadap sikap dan 

prestasi.Yunus Karayuku mendapati bahwa nilai siswa yang melakukan pembelajaran 

dengan metode Concept Mapping lebih tinggi dari nilai siswa tanpa metode Concept 

Mapping. 



 Pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang melibatkan siswa untuk aktif 

dalam berbagi ide, berpendapat, membuat kesimpulan. Demikian juga pada proses 

pembelajaran yang menerapkan strategi Concept Mapping. Berdasarkan hasil yang 

telah dicapai dalam penelitian yang telah dilakukan peneliti, berarti peneliti 

memperkuat penelitian-penelitian terdahulu dan memperkuat pendapat para ahli. 

Penerapan strategi pembelajaran Concept Mapping telah meningkatkan pemahaman 

konsep belajar matematika siswa kelas VII C SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. Hal ini 

mendukung diterimanya hipotesis penelitian tindakan kelas yaitu jika guru menerapkan 

strategi pembelajaran Concept Mapping dalam pembelajaran akan meningkatkan 

pemahaman konsep belajar matematika siswa. 

 

SIMPULAN 

 Penerapan pembelajaran Concept Mapping dapat meningkatkan pemahaman 

konsep belajar matematika siswa kelas VII C SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. Hal 

tersebut dapat dilihat dari tercapainya indikator-indikator pemahaman konsep belajar 

matematika sebagai berikut: (1) Menjawab pertanyaan guru dan mengerjakan soal di 

papan tulis secara tepat dari 23,33%  sebelum tindakan menjadi 70% pada akhir 

tindakan, (2) Memberikan tanggapan tentang jawaban peserta didik lain lebih dari 

16,67% sebelum tindakan menjadi 66,67% pada akhir tindakan, (3) Membuat 

kesimpulan yang meliputi mendefinisikan konsep, menemukan sifat-sifat dari konsep 

dan memberikan contoh dan non contoh dari konsep dari 10% sebelum tindakan 

menjadi 53,33% pada akhir tindakan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Asan, A. 2007. “Concept Mapping in Science Class: A Case Study of fifth grade 

students”. Educational Technology & Society, 10 (1):186-195. 

Aunurrahman. 2010. Belajar dan pembelajaran. Bandung: Alfabeta. 

Chiou, C. 2008. “The Effect Of Concept Mapping On Students Learning Achievements 

and Interests”.Innovations in Education and Teaching International, 45(4):375-

387. 

Purwoto. 2003. Strategi Pembelajaran Matematika. Surakarta: UNS Press. 



Jin, Haiyue dan Khoon Yoong Wong. Training On Concept Mapping Skills Geometry. 

Research in Brief, June 2010. Volume 3 (1). Journal of Mathematics Education: 

104-109. 

Karakuyu, Yunus. The Effect of Concept Mapping on Attitude and Achievement in a 

Physics Course. Research in Brief, June 2010. Volume 5 (6). International 

Journal of the Physical Science: 724-737. 

Khoirunnisa. 2010. “Peningkatan Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas VII 

Melalui Metode Team Assisted Individualization Berbasis Tutor Sebaya (PTK 

Pada Siswa Kelas VII Semester II SMP Negeri 2 Sawit) ”.Skripsi. Surakarta: 

UMS (Tidak Diplubikasikan). 

Sagala, Syaiful. 2003. Konsepdan Makna Pembelajaran. Bandung: Alfabeta. 

Sutama. 2012. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D. 

Surakarta: Fairuz Media. 

Uno, Hamzah B. 2007. Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar 

yang Kreatif dan Efektif. Jakarta: BumiAksara. 

 


