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 ABSTRAK 

 

Analisis Kesulitan Belajar Siswa Dengan Teknik Mind Mapping di Kelas VIII 

SMP Negeri 1 Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang 

 

Mata pelajaran matematika, isinya bersifat abstrak, tidak sedikit peserta 

didik yang merasa kesulitan dalam mempelajarinya. Banyak hal dapat dilakukan 

guru untuk mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa, dengan 

menggunakan teknik dan model pembelajaran yang menarik sehingga siswa lebih 

termotivasi dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Untuk 

mencegah kesulitan belajar pada materi relasi dan fungsi yang dialami oleh 

peserta didik adalah dengan menggunakan teknik pembelajaran yang 

menyenangkan, agar siswa lebih mudah untuk mengingat pembelajaran yang 

diberikan. Mind mapping adalah salah satu teknik yang dapat mencegah kesulitan 

belajar siswa dalam memahami relasi dan fungsi. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Apakah teknik mind mapping dapat mengatasi kesulitan 

belajar siswa di kelas VIII SMP Negeri 1 Manyak Payed. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui teknik mind mapping dapat mengatasi kesulitan belajar 

siswa di kelas VIII SMP Negeri 1 Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan pendekatan 

kualitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Manyak Payed yang berjumlah 24 siswa. Instrumen yang digunakan berupa 

pemberian tes dalam bentuk uraian berjumlah 5 soal, dan seluruh soal tersebut 

sudah dinyatakan valid dan reliabel dan juga wawancara dengan siswa. Data hasil 

penelitian dianalisis dengan menggunakan rumus persentase. 

Berdasarkan hasil penelitian siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Manyak 

Payed mengalami kesulitan belajar hal ini berdasarkan pemberian tes awal yang 

seluruh siswanya tidak ada yang tuntas, dan setelah dilakukan pembelajaran 

menggunakan teknik mind mapping kesulitan belajar yang dialami siswa 

berkurang ini terbukti dengan diprolehnya sebanyak 19 siswa atau 79,17% tuntas  

dan hanya 5 siswa atau 20,83% tidak tuntas. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

siswa dapat diketahui kesulitan yang dialami siswa adalah siswa belum 

memahami konsep materi relasi dan fungsi, siswa kurang memahami istilah 

matematika, dan siswa mudah lupa dalam mempelajari konsep materi serta siswa 

kurang teliti dalam menjawab soal relasi dan fungsi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern. Peranan pendidikan matematika dalam kehidupan sehari-hari 

dirasakan sangat banyak dan beragam. Matematika yang diajarkan disekolah 

memegang peranan penting dalam perkembangan dan pengetahuan. 

Mata pelajaran matematika, isinya bersifat abstrak, tidak sedikit peserta 

didik yang merasa kesulitan dalam mempelajarinya. Hal ini harus mendapat 

perhatian khusus dari beberapa pihak, seperti guru, lingkungan sekolah, wali 

peserta didik, dan lingkungan sekitar. 

 Banyak hal dapat dilakukan guru untuk mengatasi kesulitan belajar yang 

dialami oleh siswa, dengan menggunakan teknik dan model pembelajaran yang 

menarik sehingga siswa lebih termotivasi dan bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran di sekolah. Selain itu, lingkungan pembelajaran yang kondusif juga 

akan membuat siswa lebih nyaman dalam belajar. 

 Secara umum kesulitan belajar yang dihadapi siswa bukan hanya pada 

mata pelajaran yang bersifat alamiah akan tetapi lebih dari pada itu. Mata 

pelajaran yang bersifat hitung-menghitung, berhubungan dengan angka-angka dan 

rumus-rumus kerap kali mendatangkan kesulitan bagi siswa atau peserta didik. 

Misal mata pelajaran matematika.  
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 Hasil pengamatan penulis di SMP Negeri 1 Manyak Payed menunjukkan 

bahwa masih sulitnya siswa dalam mengerjakan soal perhitungan matematika, dan 

berdasarkan wawancara dengan ibu Julia Erni guru mata pelajaran matematika di 

SMP Negeri 1 Manyak Payed yang mengatakan bahwa hasil belajar yang dicapai 

siswa masih dibawah rata-rata kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah 

ditetapkan sekolah yaitu 68, lambatnya dalam mengerjakan tugas yang diberikan 

oleh guru, dan terkadang siswa acuh tak acuh terhadap tugas yang diberikan 

sehingga dalam proses pengerjaan dan kertas kerja masih banyak mengalami 

kesalahan, dan berpengaruh pada hasil belajar yang dicapai. Sesuai dengan 

pendapat Briggs yang mengatakan bahwa hasil belajar adalah seluruh kecakapan 

dan hasil yang dicapai melalui proses belajar mengajar di sekolah yang dinyatakan 

dengan angka-angka atau nilai-nilai berdasarkan tes hasil belajar
1
.  

Dalam materi relasi dan fungsi masih banyak siswa yang mendapat nilai 

rendah, hal ini disebabkan karena dalam materi relasi dan fungsi siswa sulit untuk 

membedakan definisi relasi dan fungsi, sehingga siswa mengalami kesulitan 

dalam pengerjaan soal materi relasi dan fungsi.  

 Kesulitan belajar terkadang dialami oleh sebagian siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar di kelas, hal ini tentu saja menjadi sesuatu yang harus 

diperhatikan dan dicarikan solusinya sehingga kedepannya siswa tidak lagi 

mengalami kesulitan dalam belajar.  

                                                           
 

1
Eko Khoerul Nurnamawi, 2013, Teori Hasil Belajar, 

(http://ekokhoeruln.blogspot.com/2013/02/teori-hasil-belajar.html), diakses 18 Juli 2014. 
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 Untuk mencegah kesulitan belajar pada materi relasi dan fungsi yang 

dialami oleh peserta didik adalah dengan menggunakan teknik pembelajaran yang 

menyenangkan, agar siswa lebih mudah untuk mengingat pembelajaran yang 

diberikan. Mind mapping adalah salah satu teknik yang dapat mencegah kesulitan 

belajar siswa dalam memahami relasi dan fungsi.   

 Mind mapping adalah suatu teknik mencatat yang mampu 

mengembangkan pikiran dan meningkatkan daya ingat karena informasi disusun 

secara bercabang dari tema utama yang menyertakan gambar, simbol, warna dan 

teks yang dapat memampukan peserta didik untuk menggunakan seluruh potensi 

dan kapasitas otak dengan efektif dan efisien. Teknik mencatat melalui mind 

mapping ini dikembangkan berdasarkan bagaimana cara otak bekerja selama 

memproses suatu informasi. Selama informasi disampaikan, otak akan mengambil 

berbagai tanda dalam bentuk beragam, mulai dari gambar, bunyi, bau, pikiran, 

hingga perasaan. Selanjutnya melalui pembuatan mind mapping, informasi tadi 

direkam dalam bentuk simbol, garis, kata dan warna.
2
 Mind mapping yang baik 

akan dapat menggambarkan pola gagasan yang saling berkaitan pada cabang-

cabangnya. Mind Mapping bertujuan membuat materi pelajaran terpola secara 

visual dan grafis yang akhirnya dapat membantu merekam, memperkuat, dan 

mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. 

                                                           
 

2
 Muhammad Faiq, 2013, Cara Mudah Mengorganisasikan Materi Pembelajaran 

Melalui Teknik Mind Mapp, (http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/2013/03/teknik-Mind-

Map-Mengorganisasi-Materi-Pembelajaran.html), diakses 10  januari 2014 pukul 10.00. 

http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/2013/03/teknik-Mind-Map-Mengorganisasi-Materi-Pembelajaran.html),%20diakses%201
http://penelitiantindakankelas.blogspot.com/2013/03/teknik-Mind-Map-Mengorganisasi-Materi-Pembelajaran.html),%20diakses%201
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 Keuntungan lain penggunaan catatan mind mapping yaitu membiasakan 

siswa untuk melatih aktivitas kreatifnya sehingga siswa dapat menciptakan suatu 

produk kreatif yang bermanfaat bagi diri dan lingkungannya.  

Dengan demikian, pembelajaran dengan menggunakan teknik mind 

mapping dalam lingkungan pembelajaran matematika khususnya pada materi 

relasi dan fungsi akan mencegah kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. 

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian  yang 

berjudul “Analisis Kesulitan Belajar Siswa Dengan Teknik Mind Mapping di 

Kelas VIII SMP Negeri 1 Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah 

dalam penelitian ini adalah: Apakah teknik mind mapping dapat mengatasi 

kesulitan belajar di kelas VIII SMP Negeri 1 Manyak Payed? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui teknik mind 

mapping dapat mengatasi kesulitan belajar siswa di kelas VIII SMP Negeri 1 

Manyak Payed. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi siswa 
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Sebagai motivasi untuk belajar dan dapat meningkatkan hasil belajar. 

Serta meningkat pemahaman dan peran aktif siswa dalam kegiatan belajar 

khususnya dalam pembelajaran matematika. 

2. Bagi guru 

Dengan adanya penelitian ini nantinya akan dapat berguna sebagai bahan 

tambahan informasi dan  pengetahuan bagi guru-guru terutama dalam mata 

pelajaran matematika, untuk menggunakan teknik belajar yang dapat mengurangi 

kesulitan belajar yang dialami siswa. 

3. Bagi peneliti 

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam menggunakan teknik 

pembelajaran yang dapat mengurangi kesulitan belajar siswa sehingga dapat 

menjadi gambaran untuk terjun kedunia pendidikan. 

4. Bagi lembaga 

Manfaat bagi lembaga pendidikan untuk suatu dalam pengelolaan  

pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di masa yang akan 

datang.  

 

E. Batasan Masalah 

Untuk mencegah kesalahan pemahaman dalam penelitian atau terlalu 

umumnya masalah yang akan diteliti, maka peneliti perlu melakukan pembatasan 

masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Populasi penelitian adalah siswa kelas VIII 
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2. Materi pelajaran yang di teliti ialah materi Relasi dan Fungsi, pada KD 1.3. 

Memahami Relasi dan Fungsi. 

 

F. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi perbedaan terhadap istilah yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan untuk istilah-istilah 

tersebut. 

1. Analisis adalah  usaha untuk menyelidiki suatu permasalahan dengan cara 

menguraikan suatu bagian menjadi sub-sub bagian untuk mengetahui, 

memahami penyebab dan akar masalahnya. 

2. Kesulitan Belajar adalah hambatan atau gangguan belajar pada anak dan 

remaja yang ditandai oleh adanya kesenjangan yang signifikan antara taraf 

integensi dan kemampuan akademik yang seharusnya dicapai. Kesulitan 

belajar juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam suatu proses belajar 

yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil 

belajar. 

3.  Mind mapping adalah suatu teknik mencatat yang menonjolkan sisi 

kreativitas sehingga efektif dalam memetakan pikiran. Mind Mapping pada 

umumnya menyajikan informasi yang terhubung dengan topik sentral, dalam 

bentuk kata kunci, gambar (simbol), dan warna sehingga suatu informasi 

dapat dipelajari dan diingat secara cepat dan efisien.
3
 

                                                           
 

3
Akhmad Sudrajat, 2013, Mind Mapp (Peta Pikiran), 

(http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2013/09/09/mind-map-peta-pikiran/ ), Diakses 10 Januari 

2014  pukul 10.06.` 




