
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam keseluruhan proses pendidikan (dalam hal ini di sekolah atau

madrasah), kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok, ini berarti

berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung pada

bagaimana proses belajar yang dialami murid sebagai anak didik’.1

Ada enam faktor pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau

saling mempengaruhi namun faktor integralrnya terutama terletak pada pendidik

dengan segala kemampuan dan keterbatasannya.2 Profil seorang guru atau

pendidik sebagai tokoh sentral yang menduduki posisi strategis dalam

mengembangkan sumber daya anak didik dituntut untuk terus mengikuti

perkembangan konsep-konsep baru dalam dunia pembelajaran. Dalam hal ini

tentunya dibutuhkan suatu perencanaan yang sistematis dalam kegiatan

pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu yang dinamakan strategi

pembelajaran.

Mengutip pemikiran J. R David, menyebutkan bahwa dalam “strategi
pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya, bahwa strategi pada
dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan
diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran”.3

1 Abu Ahmadi, Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h 14
2 Fuad Ihsan, Dasar-dasar Kependidikan, (Jakarta: Rineka Cipta,2008), h. 7
3Ahmad Sudrajat, Pengertian Pendekatan, Startegi, Metode, Teknik, Taktik, dan Model

Pembelajaran, http://akhmadsudrajat.wordpress.com. diakses tanggal 17 Juli 2011
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Strategi pembelajaran sifatnya masih konseptual dan untuk

mengimplementasikannya digunakan berbagai metode pembelajaran tertentu.

Dengan kata lain, strategi merupakan “a plan of operation achieving something

sedangkan metode adalah “a way in achieving something”.4

Pendidikan Agama Islam sebagai salah satu bagian dari materi pendidikan

mempunyai tanggung jawab untuk merealisasikan tujuan pendidikan nasional.

Bila dikaitkan dengan tujuan pendidikan Islam, maka pendidikan agama mestilah

mampu mengantarkan seorang peserta didik kepada terbina setidaknya tiga aspek,

yaitu aspek keimanan, ibadah, dan akhlak’.5 Tujuan tersebut diwujudkan dengan

memunculkan figur insan kamil, yakni sosok manusia berprestasi dalam sisi

intelektual dan berbudaya dalam sisi moral’.6

Menurut Amin Abdullah, “pendidikan agama yang selama ini berlangsung
di sekolah masih kurang consern terhadap persoalan bagaimana mengubah
pengetahuan agama yang kognitif menjadi “makna” dan “nilai” yang perlu
diinternalisasikan dalam diri siswa lewat berbagai cara, media dan forum.
Pembelajaran lebih menitikberatkan pada aspek korespondensi tekstual yang
lebih menekankan hafalan teks-teks keagamaan”.7

Dari berbagai pendapat tersebut, jelas bahwa metode atau strategi

pembelajaran memiliki kedudukan yang sangat signifikan untuk dapat mencapai

tujuan pendidikan. Metode sebagai seni dalam mentrasfer ilmu pengetahuan

kepada siswa dianggap lebih signifikan dibanding dari materi itu sendiri. Sebuah

adagium mengatakan bahwa “At-Thariqat Ahamm min al-Maddah” (metode jauh

4 Wina Senjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group 2009), cet ke-2, h. 187

5Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional  di
Indonesia, (Jakarta: Prenada Media 2007) h. 38

6 Armai Arief, Reformulasi Pendidikan Islam, (Jakarta: CRSD Press 2007), h. 78
7 MGMPpai, PTK: Penerapan Startegi PAIKEM Dalam Meningkatkan Pembelajaran

Ilmu Tajwid, http://paismpn1lembang.blogspot.com. diakses tanggal12 Agustus 2011.
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lebih penting dibanding materi). Ini adalah sebuah realita bahwa cara

penyampaian yang komunikatif lebih disenangi oleh siswa, walaupun sebenarnya

materi yang disampaikan sesungguhnya tidak terlalu menarik. Sebaliknya materi

yang cukup menarik, karena disampaikan dengan cara yag kurang menarik maka

materi itu kurang dapat dicerna oleh siswa.

Al-qur’an sebagai sumber hukum Islam telah memerintahkan untuk

memilih metode yang tepat dalam proses pembelajaran, seperti yang terdapat

dalam surah An-Nahl : 125.













Artinya :

“Serulah (manusia) kepada Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.8

Selama ini, metode pembelajaran agama Islam yang diterapkan masih

mempertahankan cara-cara lama (tradisional). Pembelajaran yang inovatif dinilai

belum bisa diterapkan dalam mata pelajaran PAI, akibatnya pembelajaran PAI

hanya identik dengan metode ceramah, hafalan, dan demonstrasi yang tampak

kering. Cara-cara seperti itu diakui atau tidak, membuat siswa tampak bosan,

jenuh dan kurang bersemangat dalam belajar agama.

8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Syaamil Cipta
Media 2005), h.  281
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Penelitian ini ingin memecahkan permasalahan yang tentunya relevan

dengan keahlian peneliti. Sejalan dengan itu, berdasarkan pengamatan yang

dilakukan oleh peneliti pada SDN 5 Hialu dapat ditemukan hal-hal sebagai

berikut: (1) kurangnya minat anak didik dalam mengikuti pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI), bahkan sebagian kecil dari mereka lebih memilih tidak

mengikuti pelajaran tersebut apalagi jika waktunya pada jam pelajaran terakhir,

(2) anak didik masih memandang pelajaran PAI sebagai pelajaran yang

membosankan dan identik dengan tugas hafalan, (3) kemunduran akhlak yang

terjadi pada lingkungan sekolah yang tentu saja menjadi lahan garapan dan

tanggung jawab pendidik PAI khususnya, (4) perhatian orang tua terhadap hasil

belajar anaknya masih sangat kurang, sebagai bukti saat guru memberikan

informasi tentang hasil belajar anaknya, orang tua terkesan masa bodoh yang tentu

saja akan menyebabkan penurunan hasil belajar.

Berdasarkan hasil pengamatan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa

proses pembelajaran khususnya pelajaran PAI masih kurang optimal, sehingga

menyebabkan penurunan hasil belajar anak didik, bahkan yang lebih ironis

segelintir anak didik telah kehilangan minat untuk belajar PAI. Hal ini tentu saja

tidak boleh dipandang sebelah mata, adalah tanggung jawab pendidik dan semua

unsur yang terlibat dalam proses pendidikan untuk memecahkan dan mencari

solusi dari permasalahan tersebut. Berangkat dari kesadaran itu penulis berusaha

menawarkan solusi dengan melakukan pendekatan terhadap strategi pembelajaran

dalam ruang kelas.
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Selanjutnya untuk mengimplementasikan suatu strategi pembelajaran

tentunya membutuhkan cara untuk mencapai tujuan yang dinamakan metode,

dengan demikian strategi dan metode itu tidak bisa dipisahkan. Menurut Wina

Sanjaya satu hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan strategi dan metode

pembelajaran adalah bahwa: strategi dan metode itu harus dapat mendorong siswa

untuk beraktifitas sesuai dengan gaya belajarnya.9

Mind Mapping adalah ‘cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah
akan memetakan pikiran-pikiran kita, cara termudah untuk menempatkan
informasi ke dalam otak dan mengambil informasi ke luar dari otak. Mind
map juga merupakan peta rute yang hebat bagi ingatan, memungkinkan kita
menyusun fakta dan pikiran sedemikian rupa sehingga cara kerja alami otak
dilibatkan sejak awal’.10

Oleh karena itu metode ini perlu di laksanakan di sekolah-sekolah.

Kenyataannya metode pembelajaran tersebut belum banyak diterapkan dalam

proses pendidikan di Indonesia. Di samping metode itu tergolong baru dan belum

banyak dikenal, kebanyakan guru lebih suka mengajar dengan metode

konvensional yaitu model pembelajaran yang berpusat pada guru (subject matter

oriented).

Berdasarkan alasan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu

menemukan formula yang tepat untuk diterapkan sebagai strategi atau metode

dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini peneliti ingin mencoba melakukan

penelitian yang berjudul “Penerapan Metode Mind mapping untuk  Meningkatan

9 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Prenada
Media,2009),  h 61.

10 Tony Buzan, Buku Pintar Mind Map dari “The Ultimate Book of Mind Maps”  terjemah
oleh Susi Purwoko, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2008), cet-VI, h.4
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Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Kelas V SDN 5 Hialu Kecamatan

Wiwirano Kabupaten Konawe Utara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peningkatan hasil belajar peserta didik sesudah penerapan

metode mind mapping?

2. Apakah metode mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar PAI

kelas V SDN 5 Hialu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara?

C. Hipotesis Tindakan

Metode mind mapping dapat meningkatkan Hasil belajar PAI kelas V

SDN 5 Hialu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara

D. Tujuan Dan Signifikansi Penelitian

1. TujuanPenelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tindakan kelas ini adalah: untuk

mengetahui peningkatan hasil belajar pendidikan agama Islam melalui

metode mind mapping di kelas V SDN 5 Hialu Kecamatan Wiwirano

Kabupaten Konawe Utara.

2. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat baik dalam

perkembangan teori yang sedang dikaji maupun dalam penyelenggaraan
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proses pembelajaran di SDN 5 Hialu. Manfaat tersebut akan dijelaskan

secara rinci sebagai berikut:

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1) Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa

ide dan konsep guna pengembangan ilmu pengetahuan khususnya

PAI.

2) Hasil penelitian dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian

dalam bidang pendidikan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi jajaran Dinas Pendidikan atau lembaga terkait, hasil

penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam

menentukan kebijakan dalam bidang pendidikan khususnya yang

berhubungan dengan peningkatan mutu sekolah misalnya dalam

pengembangan kurikulum.

2) Bagi pengawas dan kepala sekolah, kiranya menjadi motivasi

dalam usaha pengembangan profesionalisme guru.

3) Bagi pendidik khusunya pendidik PAI, penelitian ini menjadi

salah satu acuan dan tolak ukur dalam pembenahan dan evaluasi

khususnya pelaksanaan kegiatan pembelajaran PAI di kelas.

4) Bagi siswa SDN 5 Hialu sebagai subjek penelitian, hasil

penelitian dapat dijadikan alat evaluasi terutama dalam efektivitas

proses pembelajaran agar tercapai hasil belajar yang optimal.
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