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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan komunikasi dan 
kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas XI IPS 3 SMP Negeri 1 
Kartasura dalam pembelajaran matematika dengan menerapkan strategi 
pembelajaran Mind Mapping. Penelitian ini termasuk jenis penelitian tindakan 
kelas. Subyek dalam penelitian ini adalah guru sebagai subyek pemberi tindakan, 
kepala sekolah sebagai subyek pembantu dalam perencanaan dan pengumpulan 
data penelitian, serta siswa kelas XI IPS 3 yang berjumlah 33 siswa sebagai 
subyek penerima tindakan. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi 
observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknik  analisis data dalam 
penelitian ini dilakukan dengan metode alur, meliputi pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil penelitian menunjukan 
adanya peningkatan komunikasi dan kemampuan pemecahan masalah pada siswa. 
Adanya peningkatan komunikasi siswa dapat dilihat dari: 1) menyatakan ide 
melalui berbicara sebelum tindakan sebesar 6,06 % dan diakhir tindakan menjadi 
75,75%, 2) menuliskan ide sebesar 9,09% dan diakhir tindakan menjadi 66,67%, 
3) menggambarkan ide sebelum tindakan sebesar 15,15% dan diakhir tindakan 
menjadi 60,61%, dan 4) menjelaskan konsep matematika sebelum tindakan 
sebesar 6,06% dan diakhir tindakan menjadi 60,61%.  Adanya peningkatan 
kemampuan pemecahan masalah matematika sisiwa dilihat dari: 1) kemampuan 
memahami masalah sebelum tindakan sebesar 12,12% dan diakhir tindakan 
menjadi 69,69%, 2) kemampuan siswa dalam membuat perecanaan diawal 
tindakan sebesar 9,09%  dan diakhir tindakan menjadi 63,63%, 3) kemampuan 
siswa dalam melaksanakan perencanaan diawal tindakan sebesar 9,09% dan 
diakhir tindakan menjadi 63,63%. Kesimpulan penelitian ini adalah dengan 
penerapan strategi pembelajaran Mind Mapping dapat meningkatkan komunikasi 
dan kemampuan pemecahan masalah matematika pada siswa. 
 
Kata kunci : strategi pembelajaran Mind Mapping, komunikasi matematika, 

kemampuan pemecahan masalah matematika. 
 

 



PENDAHULUAN 

Komunikasi merupakan bagian penting dalam kegiatan belajar mengajar, 

dikarenakan komunikasi merupakan suatu proses interaksi antara guru dengan 

siswa, maupun siswa dengan siswa, sehingga dapat diperoleh pengetahuan dari 

hal-hal yang belum diketahui. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Aryadi Wijaya 

(2012:29) ”kegiatan pembelajaran seharusnya bisa memberikan kontribusi dalam 

mengembangkan kemampuan komunikasi siswa”. Pernyataan tersebut dapat 

tersebut menunjukkan bahwa komunikasi sangat dibutuhkan dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

Pada pembelajaran matematika, di samping kemampuan penalaran, 

pemecahan masalah, kemampuan koneksi, dan kemampuan komunikasi 

merupakan salah satu standar kompetensi yang berperan penting. Dengan 

komunikasi, siswa dapat mendiskusikan, mengembangkan dan menyalurkan 

aspirasi serta pendapat-pendapat dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dengan 

komunikasi pula, siswa dapat membangun pengetahuan baru hasil dari informasi 

matematika yang diberikan oleh guru. Namun, pada kenyataannya siswa kurang 

mampu dalam mengkomunikasikan ide-ide dalam matematika. 

Kemampuan pemecahan masalah menuru Made Wena  (2009 : 52) 

adalah melakukan operasi procedural urutan tindakan, tahap demi tahap secara 

sistematis, sebagai seorang pemula memecahkan masalah. masalah menurut Polya 

didalam Erman Suherman (2003, 99) pemecahan masalah terdapat empat langkah 

yang harus dilakukan yaitu : 1) Memahami masalah, 2) Merencanakan 

pemecahannya, 3) Menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana, 4) Memeriksa 

kembali hasil yang diperoleh. 

Berdasarkan observasi awal pada siswa SMA N 1 Kartasura di kelas XI 

IPS 3 yang terdiri dari 33 siswa dengan jumlah siswa perempuan sebanyak 19 dan 

siswa laki-laki 14 diperoleh hasil yang belum sesuai dengan harapan. Komunikasi 

matematika diamati dari indikator: 1) kemampuan siswa dalam menyatakan ide 

melalui berbicara 6,06%, 2) kemampuan siswa dalam menuliskan ide 9,09%, 3) 

kemampuan siswa dalam menggambarkan ide 15,15%, kemampuan siswa dalam 

menjelaskan konsep matematika 6,06%. Kemampuan pemecahan masalah 



matematika diamati dari indikator: 1) kemampuan siswa dalam memahami 

masalah 12,12%, 2) kemampuan siswa dalam membuat perencanaan 9,09%, 3) 

kemampuan siswa dalam melaksanakan perencanaan 9,09%. 

Penyebab dari permasalahn yang muncul pada proses pembelajaran siswa 

kelas XI IPS 3 SMA Negeri 1 Kartasura berdasarkan dari hasil pengamatan yaitu: 

1) dalam kegiatan belajar mengajar guru menggunakan strategi pembelajaran yang 

kurang bervariasi sehingga menjadikan siswa bosan dan kurang tertarik dalam 

mengikuti pelajaran, 2) siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran, 

pembelajaran lebih berpusat pada guru, 3) anggapan siswa bahwa matematika itu 

merupakan pelajaran yang sulit, sehingga siswa cenderung takut untuk 

mempelajarinya. 

Berdasarkan dari permasalahan diatas maka diterapkan alternatif 

tindakan dengan menerapkan strategi pembelajaran yang efektif. Strategi 

pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan komunikasi dan kemampuan 

pmecahan masalah matematika yaitu Mind Mapping. Menurut Michael Michalko 

dalam Melania Sutarni (2011 : 28) Mind Mapping adalah alternatif pemikiran 

keseluruhan otak terhadap pemikiran linier yang menggapai segala arah dan 

menangkap berbagai pikiran dari segala sudut. Penerapan srategi pembelajaran 

Mind Mapping diharapkan dapat membantu mempermudah guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran dan memperkuat daya ingat siswa terhadap 

materi yang telah diberikan.  

Barangkat dari ulasan diatas maka peneliti melakukan penelitian tindakan 

kelas dengan menerapkan strategi pembelajaran Mind Mapping dalam kegiatan 

belajar mengajar diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dan kemampuan 

pemecahan masalah matematika. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan 

melalui kolaborasi melalui proses kerja kolaborasi antar guru matematika, kepala 

sekolah dan peneliti di lingkungan sekolah. Menurut Sutama (2011 : 18) 

Karakteristik PTK secara garis besar, yaitu a) mengkaji permasalahan situasional 



dan kontekstual, b) adanya tindakan, c) adanya evaluasi terdapat tindakan, d) 

pengkajian terhadap tindakan, e) adanya kerjasama, dan f) adanya refleksi. 

Model penelitian pada lazimnya terdiri dari: (1) perencanaan, (2) 

pelaksanaan, (3) pengamatan, (4) refleksi (Suharsimi Arikunto, 2010 : 17). PTK 

selalu dicirikan pada perbaikan secara terus-menerus sampai memperoleh sasaran 

yang diinginkan oleh peneliti. Perbaikan itu dirancang dalam beberapa siklus oleh 

peneliti. Penelitian dilakukan secara bertahap dalam menyelesaikan masalah. 

Perencanaan tindakan kelas ini berpedoman pada hasil data observasi 

awal yang telah dirumuskan sebagai permasalahan. Pada tahap perencanaan 

peneliti melibatkan guru mata pelajaran matematika dengan memadukan hasil 

observasi yang dipakai sebagai data awal kemudian dilanjutkan dengan 

pelaksanaan tindakan pembelajaran dengan menerapakan strategi pembelajaran 

Mind Mapping dalam kegiatan pembelajaran. Penelitian ini berlangsung dari 

tanggal 12 November sampai 19 November dengan subyek siswa kelas XI IPS 3 

berjumlah 33 siswa, yang terdiri dari 19 siswa perempuan dan 14 siswa laki-laki. 

Pengambilan data pada penititian ini dengan menggunakan: 1) metode 

observasi dengan mengamati secara langsung aktifitas guru dan siswa di dalam 

kelas secara cermat dan teliti, 2) wawancara dilakukan untuk mendapatkan 

informasi mengenai fakta, keyakinan, perasaan, niat dll, 3) Dokumentasi dapat 

berupa RPP dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan strategi mind 

mapping, info sekolahan, foto-foto siswa pada waktu pembelajaran berlangsung, 

4) tes yaitu cara pengumpulan data yang mengedepankan jumlah pertanyaan atau 

keseluruhan kepada objek penelitian.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini 

terdiri atas: 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, 4) penarikan 

kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran Mind Mapping 

yang telah dilakukan pada putaran I dan putaran ke II mengalami adanya 

peningkatan komunikasi dan kemampuan pemecahan masalah. 



Adapun tahap-tahap pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada 

kegiatan pembelajaran dengan menggunakan strategi mind mapping yang di 

lakukan pada putaran I maupun putaran II: 

1. Guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran tentang peluang 

kejadian bersyarat dan peluang kejadian dengan pengambilan contoh. 

2. Siswa mempelajari konsep tentang peluang kejadian bersyarat dan peluang 

kejadian dengan pengambilan contoh. 

3. Guru memberikan sebuah contoh pemetaan pemikiran sederhana. 

4. Setelah siswa memahami materi tersebut maka guru membentuk siswa 

menjadi 11 kelompok dalam satu kelompok terdiri dari 3 siswa berdasrkan 

urutan nomor presensi. Kemudian siswa dihimbau untuk membuat peta 

pikiran tentang peluang kejadian bersyarat dan peluang kejadian dengan 

pengambilan contoh. Setelah selesai guru meminta siswa untuk 

mempresentasikan hasil peta peikiran yang telah dibuat oleh kelompoknya. 

Dan bagi kelompok yang lain diminta untuk memberikan tanggapan dari hasil 

presentasi temannya tersebut serta memberikan pertanyaan apabila ada yang 

belum dimengerti. 

5. Setelah semua kelompok selesai presentasi maka guru bersama-sama siswa 

membuat kesimpulan. 

6. Kemudian guru memberikan evalusi untuk mengukur kemampuan siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data Peningkatan Komunikasi Matematika Siswa 

 

Indikator Komunikasi 

Matematika 

Sebelum 

Tindakan  

Setelah Tindakan 

Putaran I Putaran II 

a. Kemampuan siswa 

menyatakan ide melalui 

berbicara.  

2 siswa 

(6,06%) 

13 siswa 

(39,4%) 

25 siswa 

(75,75%) 

b. Kemampuan siswa 

menuliskan ide. 
3 siswa 

(9,09%) 

11 siswa 

(33,33%) 

22 siswa 

(66,67%) 

c. Kemampuan siswa dalam 

menggambarkan ide. 
5 siswa 

(15,15%) 

10 siswa 

(30,35%) 

20 siswa 

(60,61%) 

d. Kemampuan siswa dalam 

menjelaskan konsep 

matematika 

2 siswa 

(6,06%) 

 

15 siswa 

(45,45%) 

 

20 siswa 

(60,61%) 

 

Data Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa 

Indikator Kemampuan 

Komunikasi Matematika 

Sebelum 

Tindakan  

Setelah Tindakan 

Putaran I Putaran II 

 

a. Kemampuan siswa dalam 

memahami masalah.  

 

4 siswa 

(12,12%) 

 

14 siswa 

(42,42%) 

 

23 siswa 

(69,69%) 

b. Kemampuan siswa dalam 

membuat perencanaan. 
3 siswa 

(9,09%) 

9 siswa 

(27,27%) 

21 siswa 

(63,63%) 

c. Kemampuan siswa dalam 

melaksanakan perencanaan. 
3 siswa 

(9,09%) 

8 siswa 

(24,24%) 

21 siswa 

(63,63%) 

    



Pada putaran I pembelajaran berjalan cukup lancar, akan tetapi penerapan 

strategi pembelajaran Mind Mapping belum maksimal dikarenakan guru belum 

terbiasa menerapkan strategi pembelajaran tersebut. Pemanfaatan waktu juga 

belum sesuai dikarenakan banyak siswa yang siswa yang gaduh akibat belum 

memahami strategi pembelajaran yang diterapkan. Peran guru dalam membangun 

rasa percaya diri siswa masih kurang hal ini terlihat dengan kurangnya 

komunikasi yang maksimal antara guru dan siswa, dalam mengerjakan soal siswa 

masih bertanya kepada teman sebelahnya maupun bertanya kepada guru. 

Perbaikan yang perlu dilakukan di putaran I antara lain guru memberikan 

pengarahan yang lebih jelas mengenai strategi pembelajaran Mind Mapping agar 

penerapan strategi pembelajaran Mind Mapping lebih maksimal,  Penggunaan 

waktu yang lebih optimal, penyediaan alat-alat yang dibutuhkan untuk menunjang 

kreatifitas siswa dalam membuat pemetaan pemikiran, menumbuhkan rasa 

percaya diri siswa. 

Evaluasi dan refleksi pada tindakan putaran I memberikan efek yang 

positif pada tindakan putaran ke II. Pada tindakan putaran ke II pemanfaatan 

strategi pembelajaran Mind Mapping lebih maksimal, siswa mulai tertarik dan 

menyukai belajar dengan menggunakan strategi pembelajaran Mind Mapping. Hal 

tersebut dapat ditunjukkan dengan kreasi siswa dalam membuat pemetaan 

pemikiran yang lebih menarik, dan siswa lebih mudah dalam mengerjakan soa-

soal yang diberikan oleh guru. 

Setelah dilakukan penelitian dengan menerapkan strategi pembelajaran 

Mind Mapping  yang diterapkan pada siswa kelas XI IPS 3 SMA Negeri 1 

Kartasura mampu meningkatkan komunikasi dan kemampuan pemecahan masalah 

matematika. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Windura dalam Husni 

Wahyudin (2010 : 4) Mind  Mapping  dapat  menjadi  salah  satu  pemecahan  

dalam  menumbuhkan kemampuan  komunikasi  matematik  siswa.  Mind  map  

membantu  anak  untuk memahami  materi  pelajaran  secara  lebih  baik  dengan  

cara  menformat  ulang penyajian  materinya  menjadi  sesuai  dengan  pancaran  

pikirannya. Selain itu pernyataan tersebut juga sejalan dengan pendapat 

Dharmawijoyo dan Djahir Basir (2011 : 207 – 208) Mind Mapping dapat 



meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Dalam memecahkan 

masalah dibutuhkan kreatifitas yang didapat dari otak kanan. Memecahkan 

masalah matematika  yang  kreatif  di sini  berarti  bagaimana  siswa  dapat 

berpikir  radian  (menyebar)  dengan menggunakan  prinsip-prinsip memecahkan 

masalah dengan  tepat. Mind Mapping merupakan cara merupakan  cara  mencatat  

yang kreatif,  efektif  dan  secara  harfiah akan  memetakan  pikiran-pikiran kita  

(Buzan,  2006). 

 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara kolaboratif antara 

peneliti, guru matematika kelas XI IPS 3 SMA Negeri 1 Kartasura dengan 

menggunakan strategi pembelajaran Mind Mapping  diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Mind mapping adalah suatu hal yang baru. Secara umum dapat diterima oleh 

siswa sebagai metode mencatat yang kreatif. 

2. Dengan menggunakan strategi pembelajaran Mind Mapping dapat 

meningkatkan komunikasi dalam pembelajaran matematika. 

3. Dengan menggunakan strategi Mind Mapping dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematika dalam pembelajaran 

matematika. 

Berdasarkan hasil penelitian dengan mengunakan strategi pembelajaran 

Mind Mapping untuk meningkatkan komunikasi dan kemampuan pemecahan 

masalah matematika diajukan saran sebagai berikut: 

1. Siswa  dapat  menggunakan  mind mapping  dalam  pembelajaran  

matematika lebih lanjut.  

2. Guru  dapat  menggunakan  mind maping dalam meningkatkan komunikasi 

dan kemampuan pemecahan masalah matematika dengan  pokok bahasan 

yang lain.  

3. Kepala Sekolah dapat mendukung dan berperan aktif dalam mencapai tujuan 

pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran mind mapping 



dalam meningkatkan komunikasi dan kemampuan pemecahan masalah 

matematika. 

4. Sekolah  dapat  mengadakan pelatihan  bagi  guru  matematika dalam  

menggunakan  mind  mapping  dalam  pembelajaran  matematika terutama  

untuk meningkatkan komunikasi dan kemampuan  pemecahkan masalah 

matematika.  
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