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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk 

membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai didalam masyarakat dan 

kebudayaannya, bagaimanapun sederhanannya peradaban suatu masyarakat 

didalamnya terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan, karena pendidikan 

telah ada sepanjang peradaban umat manusia, namun pendidikan disini bukan 

berarti telah ada lembaga pendidikan yang berbentuk sekolah seperti saat ini. 

Pendidikan sangat diperlukan oleh manusia, hanya saja manusia sendiri 

yang harus mengembangkan pendidikan sebagai produk kebudayaannya, peranan 

pendidikan sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan tidak dapat 

dipisahkan dari keseluruhan proses kehidupan manusia. Dengan kata lain, 

kebutuhan manusia terhadap pendidikan bersifat mutlak dalam kehidupan pribadi, 

keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.1 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada 

pasal 1 dijelaskan bahwa:  

“Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif dapat 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negaranya” 2 

 

                                                           
1 Syafaruddin dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama.2014), h.12  
2 Republik Indonesia, UndangUndang RI No.20 Th.2003 tentang system pendidikan 

nasional, BAB 1, Pasal 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 3  
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Kalau tujuan pendidikan nasional sudah terumuskan dengan baik. Maka 

fokus berikutnya adalah cara menyampaikan atau bahan menanamkan nilai, 

pengetahuan dan keterampilan. Cara seperti ini meliputi penyampaian atau guru, 

penerima atau peserta didik, berbagai macam sarana dan prasarana, kelembagaan 

dan faktor lainnya, termasuk kepala sekolah/madrasah, masyarakat terlebih orang 

tua dan sebagaiannya. 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dalam mewujudkan tujuan 

tersebut adalah peran guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran, Pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam seringkali siswa merasa kesulitan 

memahami pelajaran yang diberikan guru, siswa kurang antusias untuk mengikuti 

pelajaran. Hal ini terjadi karena sampai saat ini masih banyak guru Pendidikan 

Agama Islam menggunakan model pembelajaran yang disebut model 

Konvensional yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru sedangkan siswa 

sebagai objek yang hanya duduk diam dan mendengarkan,3 mencatat dengan teliti 

hal-hal yang dianggap perlu. Dalam hal mencatat, kreativitas peserta didik juga 

kurang berkembang karena biasannya peserta didik cenderung hanya mencatat apa 

yang dituliskan guru di papan tulis dan tugas yang diberikan, serta catatan tersebut 

bersifat catatan konvensional yang berbentuk tulisan panjang menyeluruh, 

menjadikan kurangnya kreativitas siswa dan penguasaan materi yang diajarakan 

kurang maksimal karena siswa kurang terlatih untuk berfikir kritis. 

                                                           
3 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2006), h. 9. 
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Peran guru sesungguhnya memberikan kebebasan kepada siswa untuk 

berpikir secara bebas, berkomunikasi kreatif dan belajar mandiri sesuai dengan 

kemampuan yang dimilikinya guna memahami materi pelajaran, oleh sebab itu, 

dalam proses belajar mengajar, penggunaan metode yang tepat dan sesuai dengan 

kemampuan individu sangat berpengaruh terhadap ketercapaian pemahaman 

peserta didik, tentunya semua metode pengajaran yang pernah diterapkan selama 

ini mempunyai kelebihan dan kekurangan, terlepas dari semua itu, metode 

pengajaran yang sering diterapkan oleh guru-guru kita saat ini adalah cenderung 

hanya mengaktifkan salah satu sisi otak siswa, namun pada hakekatnya otak 

manusia terbagi menjadi dua, yaitu otak kiri dan otak kanan. 

Kedua belahan otak manusia ini memiliki tugas dan cara kerja yang 

berbeda, otak kiri bekerja untuk hal-hal yang terkait dengan kata, angka, dan 

daftar, sementara otak kanan bekerja untuk hal-hal yang terkait dengan kesadaran, 

imajinasi, warna, keindahan. Sebagaimana dua kaki dan tangan, aktivitas manusia 

akan mudah dikerjakan bila kedua pasang organ tersebut bekerja dengan baik. 

Begitu juga siswa dalam belajar, jika siswa bisa mengaktifkan dua sisi 

otaknya secara efektif, maka mereka akan dengan mudah menerima pelajaran 

yang diberikan guru kepada siswa, bukan hanya itu, kemampuan logika anak akan 

lebih berkembang ketimbang harus menghafal kata demi kata dan kalimat demi 

kalimat, adapun metode pelajaran yang dapat mengoptimalkan kedua belah sisi 

otak manusia tersebut adalah dengan menggunakan metode Mind Mapping. 4 

                                                           
4 Arif Sri Kuncoro, Strategi Pembelajaran Mind Mapping 

http://arifsri.blogspot.com/2015 (online) di akses 14 November 2018  

http://arifsri.blogspot.com/2015
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Metode Mind Mapping siswa diberikan keleluasaan dalam mencatat hal-

hal yang berkenaan dengan materi pelajaran. Selain itu, setiap siswa juga dapat 

berkreatifitas sesuai dengan kemampuannya tanpa ada tekanan dari siapapun, 

metode ini juga membantu siswa dalam memanfaatkan potensi kedua otaknya 

yaitu otak akan dan otak kiri, karena interaksi dari otak tersebut dapat memicu 

kreativitas siswa yang memberi kemudahan dalam proses mengigat dan berfikir, 

untuk mengidentifikasi ide-ide dengan kata-kata kunci yang telah dibuat sehingga 

memberikan kemudahan dalam mengigat materi pelajaran”.5 

Pembelajaran dengan Mind Mapping merupakan metode yang tepat untuk 

mengatasi masalah-masalah penyampaian ide dan gagasan siswa. Mind Maping 

merupakan salah satu tekhnik mencatat yang memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk dapat mengembangkan pikiran dalam suatu rangkaian yang 

terhubung, dan ini memberikan penekanan pada siswa bahwa semakin banyak 

informasi yang diketahui dan dipahaminya maka semakin mudah siswa membuat 

materi Mind Mapping. Metode pembelajaran ini juga sangat memberikan 

pengalaman bermakna kepada siswa, siswa merangkai cabang-cabang 

perkembangan pengetahuan yang dipahaminya dalam bentuk area-area yang 

terhubung, di antara area itu siswa bisa memberikan penjelasan singkat terhadap 

submateri.6  

Melalui peningkatan kualitas pembelajaran, siswa akan termotivasi untuk 

belajar, karena motivasi belajar berperan penting dalam menentukan keberhasilan 

                                                           
5 Bobbi Deporter, dkk, Quantum Teaching, Mempraktekkan Quantum Learning Di  

Ruang-Ruang Kelas. (Bandung: Kaifa, 2001), h. 175 
6 Alamsyah Said & Andi Budiman, 95 Strategi mengajar Multiple Intelligences, (Jakarta: 

Prenadamedia group, 2015), h. 174. 
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peserta didik. Ada beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi belajar peserta 

didik. Menurut Gibbs dalam Mulyasa, mengatakan bahwa motivasi belajar dapat 

dikembangkan dengan memberi kepercayaan, komunikasi yang bebas, pengarahan 

diri dan pengawasan yang tidak terlalu ketat. Dalam hal ini peserta didik akan 

lebih termotivasi jika: 

1. Dikembangkanya rasa percaya diri pada peserta didik dan mengurangi rasa 

takut. 

2. Memberi kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk berkomunikasi 

ilmiah secara bebas dan terarah. 

3. Melibatkan peserta didik dalam menentukan tujuan belajar dan 

mevaluasinya. 

4. Memberikan pengawasan yang tidak terlalu ketat dan tidak otoriter. 

5. Melibatkan mereka secara aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran 

secara keseluruhan.7  

 

Namun hal ini tidak akan bermanfaat bila tidak dilaksanakan dan 

dikomunikasikan dengan baik, oleh karena itu guru dituntut untuk 

mengimplementasikannya diberbagai metode pembelajaran agar mampu 

menciptakan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efisien dan 

menyenangkan sesuai dengan materi pembelajaran yang diajarkan, dan salah 

satunya menggunakan metode Mind Mapping. 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan  pada tanggal 12 November 

2018, di SMKN 2 Kendari  kelas X Teknik Tenaga Surya (Tesha) diperoleh data 

bahwa nilai ulangan harian Pendidikan Agama Islam Siswa/Siswi kelas X Tesha 

pada semester ganjil  tahun ajaran 2018/2019 cukup rendah hanya mencapai nilai 

ketuntasan 38.46% dari jumlah siswa sebanyak 26 orang. Hal ini menunjukkan 

belum tercapainnya nilai KKM yang telah ditetapkan yaitu mencapai nilai ≥75. 

                                                           
7 Mulyasa, Kurikulum Berbasis kompetensi, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002),  

h. 106 
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Ditemukan bahwa siswa yang memperoleh nilai standar KKM sebanyak 10 siswa 

sedangkan yang belum memperoleh nilai standar KKM atau tidak tuntas sebanyak 

16 siswa. Data diperoleh dari Amri yang merupakan salah satu guru mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMKN 2 Kendari. 

Hal tersebut terjadi karena dalam  proses pembelajaran di kelas, aktivitas 

belajar dan kemampuan siswa dalam menguasai materi dikatakan masih rendah, 

berdasarkan observasi awal, peserta didik kelas X Teknik tenaga surya masih 

kurang berparsitipasi, kurang bekerjasama sesama teman, serta kurang kontribusi 

yang baik pada mata pelajaran PAI. Kurangnya partisipasi dalam mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam ditunjukan peserta didik dengan kurang bersemangat, 

terlihat beberapa siswa lebih memilih untuk mengobrol dengan teman, tidak 

berkonsentrasi selama guru menjelaskan materi, selain itu masih banyak siswa 

yang tidak mau mengajukan pertanyaan ketika guru memberikan kesempatan 

untuk bertanya ataupun mengungkapkan pendapatnya, sehingga kurang aktif 

dalam proses pembelajaran, penggunaaan metode yang konvensional yang disertai 

catatan konvensional mengakibatkan peserta didik cenderung pasif dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar berlangsung. 8 

Berdasarkan uraian tersebut maka penting diadakan suatu penelitian 

tindakan kelas. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahn 

tersebut dengan judul. “Penerapan Metode Mind Mapping Dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Di SMK Negeri 

2 Kendari. 

                                                           
8 Amri, Guru Pendidikan Agama Islam di SMKN 2 Kendari, “Wawancara dan 

Observasi” Kendari 12,14,21 November 2018 
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B. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dapat di identifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Kurangnya keaktifan  siswa dalam proses mengikuti pembelajaran PAI 

2. Siswa kurang memperhatikan penjelasan guru  

3. Siswa  kurang memahami materi yang diajarkan  

4. Belum adanya kerjasama antara siswa dalam proses pembelajaran  

5. Rendahnya hasil belajar siswa pada pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam. 

C. Rumusan masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumusankan 

permasalahan penelitian sebagai berikut: Apakah penerapan Metode Mind 

Mapping (Peta Pikiran) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMK Negeri 2 Kendari Tahun pelajaran 

2018/2019 ? 

D. Tujuan dan Manfaat penelitian 

1. Tujuan penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui penggunaan metode Mind Mapping dalam meningkatkan hasil 

belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMKN 2 kendari 

tahun pelajaran 2018/2019. 

2. Manfaat penelitian 

a. Secara Teoritis 
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Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam, utamanya dalam penggunaan metode Mind Mapping, dengan adanya 

metode tersebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

Secara khusus penelitian ini memberikan kontribusi kepada metode 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam berupa pergeseran dari 

pembelajaran yang hanya mampu mementingkan hasil pembelajaran tapi 

juga mementingkan proses. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi sekolah, hasil PTK sangat bemanfaat dalam rangka 

memperbaiki sistem pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa yang bermuara pada peningkatan mutu lulusan SMKN 

2 Kendari. 

2) Bagi Guru, dapat menumbuhkan kreativitas guru dengan 

menggunakan berbagai strategi pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam agar tercipta minat siswa dan sebagai salah satu solusi dalam 

mengatasi minimnya penggunaan metode pembelajaran dalam 

mengajarkan materi Pendidikan Agama Islam. 

3) Bagi siswa, agar siswa lebih mudah memahami materi yang 

disampaikan guru sehingga berpengaruh pada hasil belajarnya serta 

diharapkan mereka dapat merealisasikan pelajaran yang diperoleh di 

sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 
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4) Bagi peneliti, memberikan pengetahuan yang nantinya akan 

dipergunakan ketika terlibat langsung dalam proses pendidikan di 

sekolah-sekolah, utamanya dalam menerapkan model pembelajaran. 

5) Bagi peneliti lain, mengadakan penelitian sejenis, hasil penelitian 

ini dapat digunakan untuk menambah wawasan tentang penerapan 

strategi MindMapping dalam pembelajaran di sekolah dan dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau referensi dan kajian 

untuk meningkatkan keberhasilan dalam proses pendidikan. 
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