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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hasil Penelitian

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan

hasil belajar PAI melalui metode pembelajaran yang inovatif dalam berbagai

model pembelajaran, diantaranya sebagai berikut:

1. Kiswanti dalam penelitiannya membuktikan “bahwa dengan menggunakan

metode mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar Pendidikan

Agama Islam siswa di SDN 01 Boja Kendal”11

2. “Pembelajaran Quantum Teaching dapat meningkatkan prestasi belajar

Pendidikan Agama Islam selain itu juga berpengaruh positif terhadap

motivasi belajar siswa".12

3. Hasil penelitian Mudlihatul Ulya juga menyatakan bahwa implementasi

model pembelajaran Quantum Teaching terbukti dapat meningkatkan

kecakapan hidup (life skill) siswa pada pelajaran Fiqih. Bentuk

implementasi model pembelajaran Quantum Teaching yang efektif dalam

meningkatkan kecakapan hidup (life skill) siswa pada pembelajaran Fiqih

adalah menggunakan berbagai metode dan strategi  pembalajaran variatif

yang berorientasi pada siswa seperti metode cooperative learning, diskusi,

11 Kiswanti, Skripsi: Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dengan Menggunakan
Metode Mind Mapping pada Mata Pelajaran PAI Standar Kompetensi Membiaskan Perilaku
Terpuji dan Mengenal Puasa Wajib Kelas V SDN 01 Kendal”, Digital Library IAIN Walisongo
Semarang:2009, diakses tanggal 25 Januari 2013.

12 http://pemudapemikir.wordpress.com. Implementasi Pembelajaran Quantum Teaching
Untuk Meningkatkan Kreatifitas Siswa Dalam Pelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Materi
Puasa Sunah, diakses tanggal 25 Januari 2013.
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demonstrasi, problem solving, strategi bertukar pasangan, mind mapping

(peta konsep), team quiz (kuis kelompok), every one is teacher, short card

dan penggunaan modul sebagai media pembelajaran serta menciptakan

lingkungan belajar yang kondusif terbukti dapat meningkatkan kecakapan

hidup (life skill).13

Beberapa hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa ada banyak strategi,

metode, yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran untuk membantu siswa

dalam meningkatkan hasil belajarnya, minat belajar, bahkan kecakapan atau

keterampilan dalam kehidupan. Selain itu penelitian ini juga membuktikan bahwa

perkembangan teori-teori pembelajaran yang begitu pesat dengan model dan

metode yang inovatif ternyata juga bisa di implemantasikan pada mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam (PAI) yang selama ini dirasakan masih mempertahankan

metode-metode konvensional.

B. Tinjauan Teori dan Konsep

1. Metode Pemetaan Pikiran (mind mapping)

Pembelajaran kuantum dengan teknik peta pikiran sangat erat

kaitannya dengan Neuro Linguistic Programming (NLP) dikenal sebagai

VAKOG (Visual, Auditory, Kinestethic, Olfactory, dan Gustatory). Namun

umumnya individu memiliki tiga preferensi tersebut yaitu visual, audio, dan

13 Mudlihatul Ulya, Skripsi: Implementasi Model Pembelajaran Quantum Teaching
dalam Meningkatkan Kecakapan Hidup (life skill) Siswa Kelas VII pada Mata Pelajaran Fiqih di
Madrasah Tsanawiyah Bahrul Ulum Tajinan Malang,  (UIN Maulana Malik Ibrahim:2009), h.203
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kinestetik”.14 NLP berbicara mengenai bagaimana cara pengendalian

fisiologis bisa mempengaruhi atau mengendalikan emosi dan otak”.15

Pemetaan pikiran merupakan teknik visualisasi verbal ke dalam

gambar, yang sangat bermanfaat untuk memahami materi terutama materi

yang diberikan secara verbal. Peta pikiran bertujuan membuat materi

pelajaran terpola secara visual dan grafis yang akhirnya dapat membantu

merekam, memperkuat, dan akhirnya mengingat kembali, informasi yang

telah dipelajari”.16

a. Pengertian Mind Mapping

Tony Buzan menjelaskan mengenai Mind Mapping ke dalam

beberapa defenisi17

1) Mind Mapping adalah cara mengembangkan kegiatan berpikir
ke segala arah, menangkap berbagai pikiran dalam berbagai
sudut.

2) Mind Mapping mengembangkan cara berpikir divergen,
berpikir kreatif, efektif, dan secara harfiah akan “memetakan”
pikiran-pikiran kita.

3) Mind Mapping adalah alat berpikir organisasional yang hebat.
4) Mind Mapping adalah cara termudah untuk menempatkan

informasi ke dalam otak dan mengambil informasi itu ketika
dibutuhkan.

5) Mind Mapping adalah hasil dari metode mind mapping yang
berupa hasil visualisasi yang berupa symbol atau gambar, yang
dapat digunakan sebagai pengganti catatan tertulis dan
hasilnya lebih cepat diingat.

14 Y.P Putra, Memori dan Pembelajaran Efektif, (Bandung:Yrama Widya, 2008), h.77
15 Taufik Bahaudin, Brainware Management: Generasi Kelima Manajemen Manusia,

(Jakarta: Elex Media Komputindo, 1999), h.332
16 Eric Jensen dan Karen Markowitz, Otak Sejuta Gygabite: Buku Pintar Membangun

Ingatan Super, (Bandung: Kaifa, 2002), h.95
17Op Cit, Buku Pintar . . . . . . ., h.3-4
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b. Prinsip Dasar Mind Mapping

Mind mapping adalah metode yang menggabungkan kerja

otak kanan dan otak kiri yang masing-masing memiliki kelebihan

dan memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda untuk setiap

bagian otak. Secara umum otak kiri memainkan peran penting dalam

pemprosesan logika, kata-kata, matematika, dan urutan yang

berkaitan dengan pembelajaran akademis. Otak kanan berkaitan

dengan irama, musik, gambar, dan imajinasi atau berkaitan dengan

aktivitas kreatif.

Otak tidak dapat langsung mengolah informasi menjadi

bentuk yang rapi dan teratur melainkan harus mencari, memilih,

merumuskan, dan merangkainya dalam gambar-gambar, symbol-

simbol, suara, citra, bunyi, dan perasaan sehingga informasi yang

keluar satu persatu dihubungkan oleh logika, diatur oleh bahasa, dan

menghasilkan arti yang dipahami. Dengan menggunakan citra visual

dan perangkat grafis, peta pikiran akan memberikan kesan yang

lebih dalam.18

c. Kegunaan Mind Mapping

Beberapa manfaat memiliki mind map antara lain :

18 Bobbi DePorter dan Mike Hernacki, Quantum Learning:Membiaskan Belajar Nyaman
dan Menyenangkan dari “Quantum Learning: Unleashing The Genius In You” terjemah oleh
Alwiyah Abdurrahman, (Bandung:Kaifa 2000),cet-VII, h.152
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(1) Merencana
(2) Berkomunikasi
(3) Menjadi Kreatif
(4) Menghemat Waktu
(5) Menyelesaikan Masalah
(6) Memusatkan Perhatian
(7) Menyusun dan Menjelaskan Fikiran-fikiran
(8) Mengingat dengan lebih baik
(9) Belajar Lebih Cepat dan Efisien
(10) Melihat gambar keseluruhan

d. Alat dan Bahan yang Digunakan dalam Membuat mind mapping

1) Kertas kosong tak bergaris
2) Pena / pensil
3) Spidol warna

e. Langkah Mind Mapping dalam Pembelajaran PAI

Sebelum membicarakan langkah-langkah mind mapping dalam

pembelajaran PAI, penulis akan menjelaskan langkah dalam

membuat mind mapping yakni:

1) Mulailah dari bagian tengah kertas kosong yang sisi panjangnya
diletakkan mendatar.

2) Gunakan gambar atau foto untuk ide sentral
3) Gunakan warna.
4) Hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat dan

hubungkan cabang-cabang tingkat dua dan tiga ke tingkat satu
dan dua, dan seterusnya

5) Buatlah garis hubung yang melengkung, bukan garis lurus.
6) Gunakan satu kata kunci untuk setiap garis.
7) Gunakan gambar, selain pada gambar sentral.19

Dari langkah-langkah membuat mind mapping di atas, apabila

dikaitkan dengan metode pembelajaran, langkah-langkah mind

mapping dalam pembelajaran PAI sebagai berikut:

a) Menyampaikan kompetensi yang harus dikuasai

19 Tony Buzan, Buku Pintar Mind Map dari “The Ultimate Book of Mind Maps”  terjemah
oleh Susi Purwoko, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2008)
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b) Menentukan satu topik/masalah utama, untuk tertentu gunakan
kata/gambar

c) Memunculkan satu topik yang berhubungan dengan topik
utama

d) Melakukan seperti langkah ketiga dan seterusnya seperti
langkah-langkah membuat mind map di atas

e) Memberikan konfirmasi.

2. Kajian Tentang Hasil Belajar

a. Pengertian Hasil Belajar

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah

melalui kegiatan belajar.20 Hasil belajar merupakan perubahan tingkah

laku secara keseluruhan yang dimiliki seseorang. Perubahan tingkah laku

tersebut menyangkut perubahan tingkah laku kognitif, afektif dan

psikomotorik.21

Hasil belajar merupakan penguasaan keterampilan dan

pengetahuan yang dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran yang

ditunjukkan dengan tes atau nilai yang diberikan oleh guru serta

kemampuan perubahan sikap/tingkah laku yang diperoleh peserta didik

melalui kegiatan belajar.

Jadi hasil belajar yang dimaksud adalah suatu hasil yang telah di

capai (dilakukan) oleh peserta didik setelah adanya aktifitas belajar suatu

mata pelajaran yang telah ditetapkan dalam waktu yang telah ditentukan

pula. Hasil belajar dapat diketahui setelah dilakukan evaluasi hasil

belajar. Setiap orang yang melakukan suatu kegiatan ingin tahu hasil dari

20 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1999), hlm. 37

21 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 179
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kegiatan yang dilakukannya. Untuk mengetahui tentang baik dan

buruknya dan proses hasil dari kegiatan pembelajaran, maka seorang

guru harus menyelenggarakan evaluasi.

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki

peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya.22 Suatu proses

belajar mengajar dapat dikatakan berhasil apabila:

1) Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai
prestasi tinggi, baik secara individual maupun kelompok.

2) Perilaku yang di gariskan dalam tujuan pengajaran telah dicapai
oleh peserta didik, baik secara individual maupun klasikal.23

b. Jenis-jenis Hasil Belajar

Dalam sistem pendidikan Nasional atau rumusan pendidikan

mempunyai beberapa tujuan, baik itu beberapa tujuan, kurikulumnya

maupun tujuan instruksional. Kemp 1977 memandang bahwa tujuan

pembelajaran adalah “suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan

dalam perilaku atau penampilan yang di wujudkan dalam bentuk tulisan

yang menggambarkan hasil belajar yang diharapkan”24. Pada penelitian

ini menggunakan klasifikasi hasil belajar (prestasi belajar).

Tujuan pembelajaran yang tentu saja berorientasi pada hasil

belajar, menurut Benyamin Bloom dibagi dalam tiga kawasan  yang

meliputi kawasan kognitif, afektif, dan psikomotor.25

1) Kawasan Kognitif

22 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2002), hlm. 22

23 Syaiful Bahri Djamarah, dkk, op, cit., hlm. 106
24 Hamzah B.Uno, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta:Bumi Aksara), h 35.
25 Ibid, h 35-39.
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Kawasan ini meliputi enam tingkatan yang secara hierarkis

berurut dari yang paling rendah (pengetahuan) sampai yang paling tinggi

(evaluasi), yaitu:

a) Pengetahuan (Knowledge)

b) Pemahaman (Comprehension)

c) Penerapan (Aplication)

d) Analisis (Analysis)

e) Sintesis (Syntesis)

f) Evaluasi (Evaluation)

Perubahan yang terjadi pada ranah kognitif ini tergantung pada

tingkat kedalaman belajar yang dialami oleh siswa. Dengan pengertian

bahwa perubahan yang terjadi pada ranah diharapkan seorang siswa

mampu melakukan pemecahan terhadap masalah-masalah yang

dihadapinya sesuai dengan bidang studi yang dipelajarinya.

2) Kawasan Afektif

Kawasan afektif adalah suatu domain yang berkaitan dengan sikap,

nilai-nilai interes, apresiasi (penghargaan), dan penyesuaian perasaan

sosial. Tingkatan afektif ada lima yaitu:

a) Kemauan menerima

b) Kemauan menanggapi

c) Berkeyakinan

d) Penerapan karya
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e) Ketekunan dan ketelitian

Pada ranah afektif ini di harapkan siswa mampu lebih peka

terhadap nilai dan etika yang berlaku, dalam bidang ilmunya. Perubahan

yang terjadi cukup mendasar, maka siswa tidak hanya menerimanya dan

memperhatikan saja, melainkan mampu melakukan satu sistem nilai yang

berlaku dalam bidang ilmunya dan selalu menyelaraskan perilakunya

sesuai dengan sistem nilai yang dipegangya.

3) Kawasan Psikomotor

Domain psikomotor mencakup tujuan yang berkaitan dengan

keterampilan (skill) yang bersifat manual dan motorik. Sama halnya

dengan kawasan yang lain, kawasan ini juga terdiri dari beberapa

tingkatan, yaitu:

a) Persepsi

b) Kesiapan melakukan suatu kegiatan

c) Mekanisme

d) Respon, terbimbing

e) Kemahiran

f) Adaptasi

g) Originasi

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa proses belajar

mengajar khususnya pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan sebuah

proses yang mengakibatkan beberapa perubahan yang relatif menetap

dalam tingkah laku seseorang yang sesuai dengan tujuan pendidikan
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Agama Islam (PAI). Baik yang meliputi aspek kognitif, afektif dan

psikomotorik, maupun aspek-aspek yang lain sehingga perubahan sifat

yang terjadi pada masing-masing aspek tersebut tergantung pada tingkat

kedalaman belajar.

3. Kajian tentang Pendidikan Agama Islam (PAI)

Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan

peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani,

bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari

sumber utamanya kitab suci Al-Quran dan Hadits, melalui kegiatan

bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Dibarengi

tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubunganya dengan

kerukunan antar ummat beragama dalam masyarakat hingga terwujud

kesatuan dan persatuan bangsa.

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam itu keseluruhannya terliput

dalam lingkup:

Al Quran/Hadits, Keimanan, Akhlak, Fiqh/Ibadah, dan Tarikh. Hal ini
sekaligus menggambarkan bahwa ruang lingkup Pendidikan Agama
Islam mencakup perwujudan keserasian, keselarasan,dan keseimbangan
hubungan manusia dengan Allah SWT., dengan diri sendiri, sesama
manusia, makhluk lainnya, maupun lingkungannya.26

C. Kerangka Pikir

Proses belajar mengajar sebagai peristiwa penting dalam pendidikan perlu

ditingkatkan terutama dari segi kualitas, karena kualitas proses pembelajaran akan

26 Depdiknas, Standar Kompetensi Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah
Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, (Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang,2003), h 7-8.
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mempengaruhi kualitas hasil belajar. Proses pembelajaran dipengaruhi oleh

kompomen-komponen yang secara faktual terlibat di dalamnya, di antaranya:

tujuan pembelajaran, guru dan siswa, metode, media, sumber belajar dan

penilaian. Komponen-komponen ini saling mempengaruhi sesuai dengan

tantangan situasi dan kompleksitas bidang kehidupan dengan berbagai

permasalahannya, maka sudah saatnya pembelajaran diarahkan pada pembentukan

sikap mandiri, cerdas dan kreatif.

Oleh karena itu, sudah saatnya pula terjadi perubahan pemikiran dalam

pendidikan dengan mengacu pada paradigma pembelajaran yang  baru harus

menekankan pada aktivitas siswa  untuk mengembangkan  kemampuan berpikir,

kecakapan mencari dan menemukan, mengolah / memproses sehingga siswa lebih

dominan dan peranan  guru bergeser pada merancang / mendesain suatu

pembelajaran. Perancangan dimulai dari persiapan materi, tujuan pembelajaran,

strategi pembelajaran, sampai pada evaluasi yang disampaikan pada siswa, untuk

meningkatkan penguasaan materi pembelajaran dan memahami apa yang telah

dipelajari itu secara mendalam. Pembelajaran dengan metode mind mapping

adalah suatu model pembelajaran yang lebih menitik beratkan pada upaya untuk

menciptakan cara belajar yang nyaman bagi siswa dan telah terbukti mampu

meningkatkan motivasi anak didik, prestasi siswa, meningkatkan rasa percaya

diri, dan melanjutkan penggunaan keterampilan sehingga dapat meningkatkan

mutu pendidikan.

Penerapan metode mind mapping pada penelitian ini dilakukan dengan

metode penelitian tindakan kelas (PTK). Berangkat dari kondisi awal dimana hasil
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belajar siswa kelas V sebagian besar masih di bawah KKM, proses pembelajaran

yang berlangsung pun masih banyak menggunakan cara atau metode-metode

konvensional yang membuat siswa terlihat bosan dan kurang berminat mengikuti

pelajaran PAI. Metode mind mapping diharapkan mampu merubah kondisi

tersebut! agar hasil belajar PAI siswa mengalami peningkatan yang dibarengi

dengan peningkatan minat belajar siswa. Selain itu, mata pelajaran PAI yang

selama ini dianggap membosankan dan kurang menarik, melalui penerapan

metode mind mapping di harapkan membentuk persepsi yang positif bahwa PAI

juga adalah mata pelajaran yang menyenangkan seperti mata pelajaran yang lain.

Kerangka pemikiran ini dapat di gambarkan secara jelas pada bagan berikut ini:

Guru siswa
Kondisi awal belum menggunakan hasil belajar PAI

Metode mind mapping masih rendah

Tindakan menggunakan metode siklus I
Mind mapping

Kondisi akhir prestasi belajar siklus II
PAI meningkat

Bagan 1. Kerangka pikir


