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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Sir Winston Chruchill memprediksikan bahwa “Kekuasaan di masa 

mendatang adalah kekuatan pikiran”. Benar apa yang dikatakan Sir Winston 

Chruchill.  Sungguh, dalam dunia kita saat ini, tekhnologi dan ekonomi telah 

menjadi kekuatan senjata yang dimainkan secara lebih unggul dibandingkan 

dengan kekuatan fisik.  Dengan adanya kemajuan tekhnologi, informasi 

menjadi selalu siap tersedia dan disebarkan secara luas, yang membuat 

perolehan pengetahuan menjadi lebih mudah dibandingkan dengan masa-masa 

sebelumnya (Edmund Bacham, 2005:1).  

Begitu pula perkembangan pada Matematika, salah satu cabang ilmu 

pasti yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan tekhnologi.  

Penemuan-penemuan tekhnologi baru terjadi karena adanya pengembangan-

pengembangan formula-formula serta konsep-konsep dasar matematika.  

Tentunya untuk mengkombinasikan konsep satu dengan yang lainnya 

dibutuhkan prasarana untuk mengatur, menghafal, dan memahami informasi 

yang telah diperoleh.  

Oleh karenanya, sudah tidak dapat dipungkiri lagi, tanggung jawab 

guru, sebagai pendidik, dalam memahamkan konsep pada siswa butuh 

ditingkatkan lagi.  Perlu adanya cross check metode pembelajaran yang sudah 

ada, untuk menemukan inovasi-inovasi metode pembelajaran yang dibutuhkan 
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oleh siswa, sesuai dengan zamannya.  Dengan demikian salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pendidikan adalah ditentukan oleh 

kemampuan kognitif. 

Faktor diluar diri siswa yang berpengaruh terhadap keberhasilan 

belajar adalah metode mengajar guru. Selama ini metode konvensional masih 

banyak digunakan dan belum ditinggalkan, walaupun metode yang 

mengandalkan ceramah dan papan tulis sebagai alat bantu utama ini dinilai 

banyak kekurangan.  Selain mengandalkan ceramah dan papan tulis sebagai 

alat bantu, untuk memantapkan lagi pemahaman siswa, biasanya guru 

memberi rangkuman materi yang dirangkum dalam bentuk point. 

Di pihak lain matematika sebagai ilmu memiliki interpretasi yang 

demikian beragam. Berbagai karakteristik dan interpretasi matematika dari 

berbagai sudut pandang memainkan peranan dalam pembelajaran matematika 

di sekolah. Dengan memahami karakteristik matematika guru diharapkan 

dapat mengambil sikap yang tepat dalam pembelajaran matematika, lebih jauh 

lagi, ia seharusnya memahami batasan sifat dari matematika yang diajarkan 

pada anak didik. Jangan sampai guru memandang matematika hanya sebagai 

rumus belaka, tidak pula hanya sebagai proses berpikir saja. Pemahaman yang 

komprehensif tentang matematika akan memungkinkan guru 

menyelenggarakan pendidikan dengan lebih baik. 

Adapun kesulitan yang dialami oleh siswa dalam memahami konsep 

sifat-sifat bangun ruang disebabkan oleh beberapa hal: (1) siswa kurang 

paham bagian-bagian mana yang merupakan panjang, lebar, tinggi, maupun 
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sisi, (2) karena sulit mencari media yang dapat menggambar bangun ruang  

secara tepat sehingga bangun ruang terpaksa di gambar pada bidang datar 

sehingga hanya nampak terdapat panjang dan lebar saja (Lilik Handoko, 

2007:2).  Untuk mengetahui bagian-bagian pada bangun ruang lebih sulit 

dibandingkan dengan mengetahui bagian-bagian pada bangun datar. Hal ini 

karena dalam bangun ruang melibatkan unsur-unsur yang lebih banyak 

dibanding bidang datar, yaitu bangun datar terdiri dari satu bentuk bangun 

datar sedangkan bangun ruang terdiri dari penggabungan beberapa bangun 

datar. 

Secara umum kesalahan proses pembelajaran yang menyebabkan 

kesulitan-kesulitan bagi siswa dalam satu pokok bahasan pada matematika 

disebabkan beberapa hal, yaitu: 1) proses pembelajaran matematika yang 

masih bersifat abstrak tanpa mengaitkan permasalahan matematika dengan 

kehidupan sehari-hari, 2) motivasi belajar matematika siswa yang masih 

lemah karena ketidaktahuan mereka akan tujuan mempelajari matematika, 3) 

siswa tidak berani mengemukakan ide/gagasan pada guru, 4) guru masih 

dominan dalam proses pembelajaran. Kemungkinan-kemungkinan ini 

seharusnya menjadi perhatian yang lebih bagi para pendidik dalam 

menyampaikan pelajaran matematika. (Lilik Handoko, 2007:3) 

Munculnya beberapa model pembelajaran saat ini adalah upaya 

untuk meningkatkan pembelajaran matematika. Salah satunya adalah model 

pembelajaran Mind Mapping. Model pembelajaran Mind Mapping merupakan 

cara mudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil 
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informasi ke luar dari otak –  model pembelajaran Mind Mapping adalah cara 

mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan “memetakan” pikiran-

pikiran kita.  Model pembelajaran Mind Mapping juga sangat sederhana (Tony 

Buzan, 2006:4).  Hakekatnya model pembelajaran Mind Mapping selain untuk 

memperoleh daya hafal dan pemahaman konsep siswa yang kuat, siswa juga 

dapat meningkatkan daya kreatifitas melalui kebebasan berimajinasi.  

Kebebasan berimajinasi dituangkan dalam bentuk gambar, banyak warna, 

humor, dan provokasi.  Hal inilah yang kemudian memotivasi peneliti untuk 

melakukan penelitian tentang penerapan model pembelajaran Mind Mapping 

dalam pembelajaran matematika sebagai upaya peningkatan pemahaman 

konsep sifat-sifat bangun ruang di SD Negeri Tunggulsari II Surakarta. Untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal dan tepat, maka penelitian ini akan 

dilaksanakan melalui pemberian tindakan dalam kelas. Dimana peneliti akan 

berkolaborasi dengan guru, karena gurulah yang lebih paham kondisi dengan 

kelas. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Mata pelajaran bangun ruang diberikan kepada siswa SD kelas V 

semester II.  Materi ini diberikan agar siswa dapat mengenal dan memahami 

konsep sifat bangun ruang.  Kompetisi tersebut diperlukan supaya siswa dapat 

mengamati, mengelola, dan memanfaatkan sifat dari bangun ruang untuk 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 
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Pemahaman konsep bangun ruang tidak begitu saja mudah diterima 

oleh siswa pada usia kelas V SD, tetapi diperlukan proses pembelajaran yang 

tertata rapi.  Guna pemahaman yang mendalam, pada umumnya guru 

menyarankan siswa untuk menghafal seluruh sifat-sifat bangun ruang,  

Memang tidak dapat dipungkiri, agar sifat-sifat bangun ruang tidak mudah 

dilupakan siswa, menghafal merupakan salah satu metodenya.  Tidak jarang 

siswa yang mampu menghafal sifat-sifat bangun ruang dalam waktu sehari, 

namun sedikit sekali yang dapat menyimpan memori itu dalam jangka waktu 

yang lama.   

Suatu ketika, bila materi sifat-sifat bangun ruang sudah tidak 

dipelajari lagi, bagi siswa yang pernah menghafal sifat-sifat bangun ruang, 

biasanya merasa kesulitan untuk membuka file yang pernah tersimpan pada 

sistem sarafnya.  Lebih miris lagi bagi siswa yang dulunya masih merasa 

kesulitan dalam penghafalan sifat-sifat bangun ruang.  Kekurang fahamanan 

mengakibatkan rendahnya kemampuan menghafal.  Hal tersebut secara tidak 

langsung menyebabkan hasil belajar matematika relatif masih rendah. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji 

lebih mendalam maka diperlukan pembatasan masalah.  Fokus permasalahan 

dalam penelitian ini adalah kurangnya kreatifitas siswa dalam membuat 

prasarana untuk pemahaman konsep matematika.  kreatifitas siswa dapat 

ditingkatkan melalui metode pembelajaran Mind Mapping, yaitu suatu cara 
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untuk merangsang dan membantu kemampuan menghafal otak siswa.  Proses 

perangsangan otak yang dimaksud melalui imajinasi gambar nyata, warna, 

kata-kata yang memuat humor dan provokasi. 

Kreatifitas siswa dalam proses belajar mengajar dikhususkan pada 

keberanian siswa dalam menunjukkan imajinasinya, keberanian siswa dalam 

mengungkapkan kata-kata yang menyemangatinya, keberanian siswa dalam 

menampilkan warna-warna kesukaannya, dan mampu membuat prasarana 

yang menjadikan rileks dalam belajar matematika, melalui kata-kata humor.  

Semua kemampuan dan keberanian itu di tuangkan dalam bentuk gambar. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah tindakan guru dalam siklus pembelajaran Mind Mapping dapat 

meningkatkan pemahaman konsep sifat-sifat  bangun ruang siswa? 

Adapun indikator untuk mengetahui peningkatan pemahaman 

konsep siswa sebagai berikut: 

a. Siswa dapat menentukan definisi dan bukan definisi. 

b. Siswa dapat menentukan contoh dan bukan contoh. 

c. Siswa dapat mengenal  sejumlah sifat-sifat esensial. 

d. Siswa dapat mengenal kembali konsep itu dalam berbagai situasi, dan 

e. Siswa dapat menggunakan konsep itu untuk menyelesaikan persoalan 

matematika. 
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2. Apakah tindakan guru dalam siklus pembelajaran Mind Mapping dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi pelajaran sifat-sifat 

bangun ruang ? 

 

E. Tujauan Penelitian 

Secara umum, penelitian tindakan kelas ini ditujukan untuk 

menganalisis dan menguji apakah model pembelajaran Mind Mapping dapat 

meningkatan pemahaman konsep siswa dalam materi sifat-sifat bangun ruang 

yang secara langsung juga akan meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Secara khusus, tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian 

tindakan kelas ini, yaitu mengetahui dampak dari penerapan model 

pembelajaran Mind Mapping dalam materi sifat-sifat bangun ruang dilihat dari  

(1) pemahaman konsep siswa dengan indikator (a) mengenal definisi dan 

bukan definisinya, (b) mengenal beberapa contoh dan bukan contoh, (c) 

mengenal  sejumlah sifat-sifat esensial, (d) dapat menggunakan konsep itu 

untuk mendefinisikan konsep-konsep lain, (e) mengenal hubungan konsep-

konsep itu dengan konsep-konsep yang berdekatan, (f) dapat mengenal 

kembali konsep itu dalam berbagai situasi, dan (g) dapat menggunakan konsep 

itu untuk menyelesaikan persoalan matematika dan (2) prestasi akademik 

siswa pada materi bangun ruang. 
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F. Manfaat Penelitian 

Melalui kegiatan penelitian ini, diharapkan model pembelajaran 

Mind Mapping dapat lebih berperan dalam meningkatkan pemahaman konsep 

sifat-sifat bangun ruang. Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi salah satu bentuk artikel, sebagai tambahan koleksi bahan referensi 

ilmu pengetahuan baru. 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat 

mengembangkan prinsip-prinsip mengenai penerapan model pembelajaran 

Mind Mapping dalam materi sifat-sifat bangun ruang, terutama berkaitan 

dengan peningkatan pemahaman konsep siswa.  Hal ini semakin urgen Bagi 

keperluan kajian teoritis manakala dikaitkan dengan masih minimnya bahan 

referensi yang membahas tentang penerapan model pembelajaran bagi 

peningkatan pemahaman konsep dalam implementasi pembelajaran bangun 

ruang. 

Secara praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan peneliti, siswa, 

lembaga pendidikan maupun guru atau bahkan dosen.  Peneliti dapat 

memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan pembelajaran 

matematika melalui model pembelajaran Mind Mapping. Siswa diharapkan 

dapat memperoleh pengalaman langsung mengenai adanya kebebasan 

berimajinasi dalam belajar matematika, kreatif dan menyenangkan melalui 

kegiatan penyelidikan sesuai perkembangan berpikirnya. Lembaga  

pendidikan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk pengembangan  

kompetensi para calon guru. 



9 
 

Kompetensi dalam segi pembelajaran merupakan kebutuhan yang 

mendesak, karena pembelajaran yang bermutu merupakan jantungnya 

penddikan secara umum.  Para guru/dosen dapat memanfaatkan model produk 

penelitian ini guna penyelenggaraan layanan pendidikan bagi peningkatan 

pemahaman konsep siswa/mahasiswa, dan desain modelnya dapat 

diaplikasikan untuk pengembangan desain model pembelajaran materi lain 

lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


