
EKSPERIMENTASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN 

MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN CONCEPT MAPPING

(PETA KONSEP) DAN PROBLEM SOLVING (PEMECAHAN MASALAH)

DI SMP NEGERI 6 WONOGIRI

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

Pendidikan Matematika

Diajukan Oleh:

RIKKI ASMARANDANI

A 410 060 161

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2010



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, pendidikan banyak 

menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang cukup menarik yang 

berkenaan dengan pendidikan disebabkan masih rendahnya mutu pendidikan. 

Rendahnya mutu pendidikan dapat dilihat dari sebagian siswa yang meskipun 

memperoleh nilai tinggi tetapi kurang mampu menerapkan perolehannya baik berupa 

pengetahuan, keterampilan dan sikap pada situasi yang lain. Ini akibat dari hanya 

diterimanya begitu saja pengetahuan tersebut sebagai informasi dari guru tanpa 

kebiasaan untuk aktif sehingga kurang bermakna dalam kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan disekolah tidak lepas dari proses pembelajaran antara guru dan siswa.

Proses kegiatan belajar mengajar perlu dibina hubungan dengan baik antara 

guru dan siswa sehingga akan terjadi interaksi dan komunikasi yang baik. Fakta yang 

terjadi adalah guru dianggap sumber belajar yang paling benar. Proses pembelajaran 

yang terjadi memposisiskan siswa sebagai pendengar ceramah guru, akibatnya proses 

belajar mengajar cenderung membosankan dan menjadikan siswa malas belajar. 

Sikap anak didik yang pasif tersebut ternyata tidak hanya terjadi pada pelajaran 

tertentu saja tetapi pada hampir semua mata pelajaran termasuk matematika. 



Menurut Johnson dan Mykebust yang ditulis kembali oleh Abdurrahman 

(2003; 252) matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk 

mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan sedang fungsi 

teoritisnya adalah untuk memudahkan berfikir. Namun kebanyakan siswa 

beranggapan bahwa matematika adalah salah satu pelajaran yang sulit dan ditakuti 

oleh siswa. Tidaklah heran banyak dijumpai disekolah-sekolah prestasi belajar 

matematika tergolong masih rendah bila dibandingkan dengan mata pelajaran yang 

lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain penggunaan model 

pembelajaran yang kurang sesuai dengan materi yang diajarkan, padahal keberhasilan 

proses belajar mengajar pada umumnya dan pembelajaran matematika pada 

khususnya diukur dari kelebihan siswa yang mengikuti pembelajaran tersebut yang 

dapat diamati dari beberapa sisi yaitu dari sisi tingkat pemahaman, tingkat 

penguasaan dan banyaknya soal yang mampu dikerjakan.

Dari uraian permasalahan diatas, maka perlu diperhatikan bahwa dalam 

pembelajaran matematika tidak akan terlepas dari pendekatan dan model 

pembelajaran yang digunakan sehingga mendukung adanya partisipasi aktif siswa 

dalam proses pembelajaran, maka model pembelajaran Concept Mapping (Peta 

Konsep) dan Problem Solving (Pemecahan Masalah) merupakan suatu alternatif 

model pembelajaran yang digunakan untuk membantu siswa dalam memahami 

konsep matematika sehingga siswa tidak akan mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal matematika. 



Dalam proses pembelajaran khususnya pelajaran matematika, siswa 

cenderung mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah. Bagi anak yang 

berkesulitan belajar dan bahkan bagi anak yang tidak berkesulitan belajar, 

menyelesaikan soal cerita bukanlah pekerjaan yang mudah. Disamping itu anak juga 

terlatih untuk menyelesaikan masalah matematika secara lebih sistematis. Oleh 

karena itu, model pembelajaran Problem Solving (Pemecahan Masalah) tampaknya 

lebih baik umtuk digunakan bagi anak berkesulitan belajar maupun bagi anak yang 

tidak berkesulitan belajar.

Problem Solving (Pemecahan  Masalah) menekankan pada pengajaran untuk 

berpikir tentang cara pemecahan masalah dan pemrosesan informasi matematika 

(Abdurrahman, 2003: 257). Disini siswa diberi kesempatan untuk mengenali masalah, 

menyusun berbagai gagasan pemecahan masalah, merencanakan dan melaksanakan 

cara pemecahannya serta mengkomunikasikan hasilnya. Pemecahan masalah ini 

dirasa lebih efektif dan sesuai dengan mata pelajaran matematika karena tujuan 

pembelajaran matematika baik di sekolah dasar maupun sekolah lanjutan dapat 

diklasifikasikan ke dalam dua tujuan yaitu : 1) tujuan yang bersifat formal dan, 2) 

tujuan yang bersifat material. Tujuan yang bersifat formal lebih menekankan kepada 

penataan nalar dan pembentuk kepribadian. Sedangkan tujuan yang bersifat material 

lebih menekankan kepada kemampuan menerapkan matematika dan keterampilan 

matematika.



Penerapan model pembelajaran Problem Solving (Pemecahan Masalah) 

dalam proses pembelajaran ternyata masih dirasa kurang efektif, karena masih 

terdapat kelemahan-kelemahannya yang dirasa dapat menghambat peningkatan 

prestasi belajar. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain : 1) beberapa pokok 

bahasan sangat sulit untuk menerapkan model ini, 2) memerlukan alokasi waktu yang 

lebih panjang dibandingkan dengan model pembelajaran yang lain. Oleh karena itu, 

maka perlu diterapkan model pembelajaran yang lain yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan prestasi belajar menjadi lebih baik. Model pembelajaran yang lain 

tersebut adalah Concept Mapping (Peta Konsep). 

Menerapkan peta konsep dalam pemecahan masalah matematika merupakan 

salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi belajar matematika. 

Bahwa Ausubel (Yamin, 2005: 117) menekankan dan menyarankan para guru-guru 

dalam mentransfer materi pelajaran kepada siswa-siswa melalui pembelajaran 

bermakna. Hal itu dapat dilakukan dengan pertolongan peta konsep. Peta konsep 

digunakan untuk menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep untuk 

proporsisi-proporsisi. Sedangkan propporsisi merupakan dua atau lebih konsep yang 

dihubungkan dengan kata dalam satu unit semantik.

Zaini (2007: 175) menyatakan bahwa pembelajaran dengan peta konsep 

dapat mengembangkan kemampuan mensintesis informasi menjadi satu, dapat 

mengembangkan kemampuan berfikir secara holistik untuk melihat keseluruhan dan 

bagian-bagian, mengembangkan kecakapan dan strategi belajar, mengembangkan 



kemampuan belajar konsep-konsep dan teori-teori dan mengembangkan kemampuan 

membuat kesimpulan-kesimpulan dalam suatu pembahasan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka perlu 

diadakan penelitian tentang penerapan model pembelajaran Concept Mapping (Peta 

Konsep) dan Problem Solving (Pemecahan Masalah) dalam pembelajaran matematika 

di SMP Negeri 6 Wonogiri kelas VII semester genap.  

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi beberapa 

masalah sebagi berikut :

1. Siswa menganggap bahwa matematika adalah salah satu pelajaran yang sulit dan 

ditakuti.

2. Kurang tepatnya model pembelajaran yang digunakan guru sehingga pada proses 

belajar mengajar dominasi guru sangat tinggi, sedangkan partisipasi siswa sangat 

rendah sehingga pembelajaran cenderung searah dan klasikal.

3. Masih rendahnya prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika.

C. Pembatasan Masalah

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi dua masalah, yaitu :

1. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Concept 

Mapping (Peta Konsep) yaitu ilustrasi grafis konkret yang mengindikasikan 



bagaimana sebuah konsep tunggal dihubungkan ke konsep-konsep lain pada 

kategori yang sama, dan Problem Solving (Pemecahan Masalah) yaitu penggunaan 

metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi 

berbagai masalah pribadi atau perorangan maupun masalah kelompok untuk 

dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama.

2. Prestasi belajar dibatasi pada pencapaian keberhasilan penguasaan materi melalui 

tes tentang pokok bahasan persegi dan persegi panjang kelas VII SMP Negeri 6 

Wonogiri.

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan judul, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah di atas 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Apakah prestasi belajar matematika siswa yang diberi pengajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Concept Mapping (Peta Konsep) lebih baik bila 

dibandingkan dengan siswa yang diberi pengajaran menggunakan model 

pembelajaran Problem Solving (Pemecahan Masalah)?”

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan dalam penelitian ini adalah 

untuk mendiskripsikan dan menganalisis prestasi belajar matematika yang diajarkan 

dengan menggunakan model pembelajaran Concept Mapping (Peta Konsep) lebih 



baik daripada yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran Problem 

Solving (Pemecahan Masalah).

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan 

kepada pembaca dan guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi guru, memberikan masukkan dalam meningkatkan dan memperluas 

pengetahuan serta wawasan dalam penerapan dan Concept Mapping (Peta 

Konsep) serta penggunaan model pembelajaran Problem Solving (Pemecahan 

Masalah).

b. Bagi siswa, memberikan kesempatan untuk lebih aktif, kreatif, dan inovatif 

dalam kegiatan pembelajaran.

c. Bagi sekolah, penggunaan model pembelajaran Concept Mapping (Peta 

Konsep) dan Problem Solving (Pemecahan Masalah) dapat meningkatkan 

pembelajaran di sekolah.

d. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan pengalaman dalam pembelajaran 

Concept Mapping (Peta Konsep) dan Problem Solving (Pemecahan Masalah).


