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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan landasan utama dalam menciptakan generasi 

bangsa yang cerdas, bermoral, mampu mengikuti perkembangan teknologi 

dunia, dan memiliki kecakapan individu sebagai bekal dalam kehidupan 

bermasyarakat. Kesuksesan dalam pendidikan membawa bangsa menjadi maju 

dan mampu bersaing secara global. Pendidikan adalah usaha untuk 

memberdayakan manusia. Manusia yang berdaya adalah manusia yang dapat 

berpikir kreatif, yang mandiri, dan yang dapat membangun dirinya dan 

masyarakatnya (Tilaar dalam Aunurrahman: 9). Salah satu cara untuk 

membekali bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mampu berpikir kreatif dan 

mandiri yaitu dengan mengembangkan pendidikan. Melalui pendidikan, 

berbagai disiplin ilmu dibekalkan kepada siswa, diantaranya yaitu matematika. 

Matematika berperan mengasah pola pikir siswa agar mampu 

mengaplikasikan keterampilan yang dimiliki untuk menyelesaikan 

permasalahan kehidupan nyata. Matematika juga berfungsi mengembangkan 

kemampuan mengkomunikasikan gagasan dengan bahasa yang dapat berupa 

model matematika, kalimat matematika, diagram, grafik atau tabel 

(Depdiknas, 2003). Oleh karena itu dalam pembelajaran matematika siswa 

diharapkan mampu memahami konsep dengan baik karena dalam 

pembelajaran matematika bagian yang terpenting adalah pemahaman konsep. 

Seperti yang dinyatakan Zulkardi (2003: 7) bahwa mata pelajaran matematika 

menekankan pada konsep. 

Pemahaman terhadap konsep-konsep matematika merupakan dasar untuk 

belajar matematika secara bermakna. Namun pada kenyataannya, dalam 

pembelajaran matematika peserta didik tidak mampu memahami bahkan pada 

bagian yang paling sederhana sekalipun, banyak konsep yang dipahami secara 

keliru sehingga matematika dianggap sebagai ilmu yang sukar, ruwet, dan 

banyak memperdayakan (Ruseffendi, 2006: 156). Dalam kegiatan belajar 
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seringkali guru hanya mentransfer pengetahuan kepada siswa, siswa mendapat 

pengetahuan baru secara instan yang mengakibatkan siswa pasif dan ilmu 

yang didapat akan mudah terlupakan. Semua itu pada akhirnya akan bermuara 

pada rendahnya prestasi belajar siswa dan pembelajaran matematika menjadi 

tidak bermakna. 

Banyak faktor yang menyebabkan pembelajaran tidak bermakna. Salah 

satunya yaitu penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat. 

Aunurrahman (2010: 140) menyatakan bahwa pengembangan model 

pembelajaran yang tepat menciptakan kondisi pembelajaran yang 

memungkinkan siswa aktif, menyenangkan, meraih hasil belajar dan prestasi 

yang optimal. Untuk itu dalam suatu pembelajaran diperlukan suatu model 

pembelajaran yang mampu melibatkan siswa secara aktif dan mampu 

menanamkan pemahaman konsep siswa sehingga tujuan pembelajaran 

matematika dapat tercapai secara optimal.  

Model discovery merupakan salah satu alternatif model pembelajaran yang 

membimbing siswa untuk menemukan hal-hal baru bagi siswa berupa konsep 

maupun rumus (Jamilah, 2013: 82). Model discovery juga mampu mengaitkan 

konsep-konsep relevan yang telah dimiliki siswa dan melibatkan proses 

berpikir siswa sehingga mendorong siswa aktif dalam pembelajaran. Model 

discovery merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan 

secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki 

secara sistematis, kritis dan logis sehingga mereka dapat menemukan sendiri 

pengetahuannya. Penggunaan discovery learning ingin merubah modus 

ekspositori, siswa hanya menerima informasi secara keseluruhan dari guru ke 

modus discovery learning siswa menemukan informasi sendiri. Selain itu 

perpaduan model discovery dengan strategi yang mampu menuangkan ide 

secara efektif seperti halnya mind map atau concept map diharapkan mampu 

menjadikan pembelajaran matematika lebih menyenangkan dan bermakna.  

Mind Map atau sering disebut dengan peta pikiran merupakan cara 

mencatat yang berusaha mengaktifkan otak kanan dan otak kiri bekerja secara 

seimbang (Buzan, 2007: 3). Dalam mind map terdapat gambar, warna, simbol, 
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garis, dan kata-kata sehingga memudahkan dalam mengingat, menuangkan 

ide, menghemat, dan memanfaatkan waktu (Deporter, 2011: 158). 

Pembelajaran dengan model discovery berbasis mind map memungkinkan 

siswa akan lebih aktif dan tertarik dalam belajar, hal ini dikarenakan mind map 

adalah cara belajar yang menggunakan media mencatat atau cara mencatat 

yang menyenangkan, efektif, cara mudah memasukkan dan mengeluarkan 

informasi dalam otak (Buzan, 2007: 4). Mind Map dapat membuat catatan 

yang menarik dan unik, yang dapat membangkitkan keinginan siswa untuk 

mencatat dan membangkitkan rasa ingin kembali melihat dan memperbaiki 

catatan-catatan yang salah. 

Selain mind map, stategi pencatatan dengan concept map (peta konsep) 

juga mampu meningkatkan pemahaman siswa dengan cara menghubungkan 

konsep-konsep yang relevan dengan konsep utama. Novak dan Gowin (Amri, 

2010: 155) menyatakan bahwa cara untuk mengetahui konsep-konsep yang 

telah dimiliki siswa, supaya belajar bermakna berlangsung dapat dilakukan 

dengan pertolongan peta konsep. Peta konsep mempunyai banyak keuntungan, 

diantaranya adalah siswa dapat menangkap seluruh informasi yang diberikan 

oleh guru, kemudian siswa dapat menyusun kembali informasi yang diberikan 

guru secara praktis, siswa dapat dengan mudah melihat hubungan-hubungan 

antar informasi, dan siswa dapat mengingat atau memahami pembelajaran 

dengan lebih mudah. 

Selain model pembelajaran, kemampuan komunikasi matematis juga 

sangat menentukan keberhasilan dalam pembelajaran matematika. Menurut 

Sullivan dan Mousley yang dikutip oleh Bansu Irianto Ansari (2003) 

menyatakan bahwa komunikasi matematika bukan hanya sekedar menyatakan 

ide melalui tulisan tetapi lebih luas lagi yaitu kemampuan siswa dalam hal 

bercakap, menjelaskan, menggambarkan, mendengarkan, menanyakan, 

klarifikasi, bekerja sama (sharing), menulis dan akhirnya melaporkan apa 

yang telah dipelajari. Melalui komunikasi, siswa dapat mengeksplorasi 

pemikiran matematisnya dan mengembangkan pengetahuan dalam 
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memecahkan masalah dengan penggunaan bahasa matematis, sehingga 

komunikasi matematis dapat dibentuk. 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, peneliti akan melakukan 

penelitian eksperimen penerapan pembelajaran matematika dengan 

menggunakan model Discovery Berbasis Mind Map dan Concept Map yang 

ditinjau dari Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dalam penelitian ini dapat 

diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Kurang tepatnya model pembelajaran yang digunakan guru dalam 

menyampaikan suatu materi yang kemungkinan akan mempengaruhi 

prestasi belajar. 

2. Kurangnya pemahaman konsep yang mengakibatkan rendahnya prestasi 

belajar matematika. 

3. Adanya kemungkinan perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa 

yang menyebabkan perbedaan prestasi belajar matematika. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar masalah yang dikaji  lebih fokus dan terarah, maka dalam penelitian 

ini permasalahan yang akan dikaji dibatasi tiga masalah, yaitu:  

1. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran discovery berbasis mind map untuk kelas eksperimen yaitu 

kelas X Desain Komunikasi Visual (DKV) dan discovery berbasis concept 

map untuk kelas kontrol yaitu kelas X Multimedia A (MA). Model 

discovery berbasis mind map merupakan perpaduan antara model 

discovery dengan strategi pencatatan berupa mind map. Discovery berbasis 

mind map adalah model pembelajaran yang menyertakan peserta didik 

untuk terlibat langsung dalam pembelajaran dan menemukan sendiri 

konsep yang dipelajari dengan cara membuat suatu ringkasan berupa 

hubungan konsep-konsep yang dilengkapi simbol, gambar, kata, dan 
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warna-warna yang disukai. Sedangkan model discovery berbasis concept 

map merupakan perpaduan antara model discovery dengan strategi 

pencatatan berupa concept map. Discovery berbasis concept map adalah 

model pembelajaran yang menyertakan peserta didik terlibat langsung 

dalam pembelajaran dan menemukan sendiri konsep yang dipelajari 

dengan cara membuat suatu bagan yang disusun dalam bentuk alur skema 

untuk menggambarkan suatu pengertian konseptual seseorang dalam suatu 

rangkaian pernyataan. 

2. Kemampuan komunikasi matematis siswa dalam penelitian ini meliputi: 

(1) menjelaskan ide dan relasi matematika secara lisan dan tulisan, (2) 

mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika, (3) 

mempresentasikan hasil tulisan dan menyusun pertanyaan yang relevan, 

(4) menyampaikan argumen dan membuat kesimpulan. 

3. Prestasi belajar matematika dalam penelitian ini dibatasi pada prestasi 

belajar siswa pada materi peluang. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah ada perbedaan pengaruh model discovery berbasis mind map dan 

concept map terhadap prestasi belajar matematika? 

2. Apakah ada perbedaan pengaruh tingkat kemampuan komunikasi 

matematis siswa terhadap prestasi belajar matematika? 

3. Apakah ada interaksi antara model pembelajaran dan tingkat kemampuan 

komunikasi matematis siswa terhadap prestasi belajar matematika? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Agar penelitian lebih terarah maka perlu adanya suatu tujuan yang jelas. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Menguji dan menganalisis perbedaan pengaruh model discovery berbasis 

mind map dan concept map terhadap prestasi belajar matematika. 
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2. Menguji dan menganalisis perbedaan pengaruh tingkat kemampuan 

komunikasi matematis siswa terhadap prestasi belajar matematika. 

3. Menguji dan menganalisis interaksi antara model pembelajaran dan tingkat 

kemampuan komunikasi matematis siswa terhadap prestasi belajar 

matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan 

pengetahuan mengenai pengembangan model pembelajaran dalam 

pembelajaran matematika, terutama dengan model discovery berbasis mind 

map maupun model discovery berbasis concept map. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru, penelitian ini dapat membantu guru dalam upaya 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika dengan 

mengembangkan model pembelajaran yang tepat sehingga mampu 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

b. Bagi Siswa, memberikan kesempatan siswa untuk lebih aktif dan 

kreatif, memahami materi yang dipelajari, serta meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis. 

c. Bagi Sekolah, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas 

sekolah dan menambah alternatif model pembelajaran yang mampu 

meningkatkan prestasi belajar matematika siswa.  

d. Bagi Peneliti, penelitian ini untuk mengetahui perbedaan pengaruh 

model discovery berbasis mind map dan concept map ditinjau dari 

kemampuan komunikasi matematis siswa terhadap prestasi belajar 

matematika siswa, dan selanjutnya diharapkan dapat dimanfaatkan 

sebagai perbandingan atau referensi bagi peneliti lain yang relevan.  


