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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. 

Melalui pendidikan, manusia dapat mencapai kemajuan diberbagai bidang yang 

akhirnya akan menempatkan seseorang pada derajat yang lebih baik.  

Pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan oleh 

guru mengembangkan segenap potensi peserta didiknya secara optimal, 

potensi ini mencakup potensi jasmani dan rohani sehingga melalui 

pendidikan seorang peserta didik dapat menoptimalkan pertumbuhan 

fisiknya agar memiliki kesiapan untuk melakukan tugas-tugas 

perkembangan rohaninya agar dengan totalitas pertumbuhan fisik dan 

perkembangan psikisnya secara serasi dan harmoni, dia dapat menjalankan 

tugas hidupnya dalam seluruh aspeknya, baik sebagai anggota masyarakat, 

sebagai individu maupun sebagai mahluk Tuhan yang maha Esa. (Novan 

Ardy Wiyani, 2012, h.2) 

 
Menurut UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada 

pasal (1) menyebutkan: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual 

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

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. (Republik Indonesia, 2014, h. 3) 
 

Pendidikan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber  

daya manusia yang diharapkan dapat menciptakan generasi baru yang berkualitas 

dan berdaya saing tinggi. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, guru perlu 

melakukan pembenahan-pembenahan yang dapat membangkitkan sikap aktif, 

kreatif, dan mandiri yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Upaya yang 

dilakukan seorang guru untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan  merupakan hal 

yang sangat penting, oleh karena itu, dibutuhkan inovasi-inovasi baru bagi guru   
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dalam hal pengajaran, sehingga pembelajaran yang dilakukan dapat lebih 

bermakna. Pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam seringkali siswa merasa 

kesulitan memahami pelajaran yang diberikan guru, siswa kurang antusias untuk 

mengikuti pelajaran, salah satu faktor yang menyebabkannya yaitu sampai saat ini 

masih banyak guru yang kurang memahami dan enggan untuk menggunakan 

model pembelajaran yang dapat menumbuhkan antusias siswa dalam proses 

pembelajaran.  

Tujuan pembelajaran dapat tercapai dan berlangsung dengan baik apabila 

pelaksanaan proses pembelajaran menggunakan metode yang tepat. Artinya dalam 

penggunaan metode pembelajaran tidak harus sama untuk semua pokok 

pembahasan, sebab dapat terjadi suatu metode pembelajaran tertentu yang cocok 

untuk satu pokok pembahasan, tetapi kemungkinan tidak cocok dengan pokok 

pembahasan yang lain. Oleh sebab itu, Guru sebagai Agen of Change harus bijak 

serta kreatif dalam memilih dan menentukan metode pembelajaran yang akan 

digunakan, sehingga tidak menyebabkan kemonotonan dalam setiap penyampaian 

materi pembelajaran, terutama pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang 

membutuhkan berbagai metode pembelajaran untuk bisa memahami materi 

dengan baik. Namun 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, dimana 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”. (Suntanto Windura, 2016, h.17). 
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Sebagaimana dua kaki dan tangan, aktivitas manusia akan mudah 

dikerjakan bila kedua pasang organ tersebut bekerja dengan baik. Begitu juga 

dengan 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. 

Metode Mind Mapping sangat baik digunakan oleh guru untuk 

meningkatkan daya hafal peserta  didik  dan  pemahaman  konsep peserta  

didik  yang  kuat,  peserta  didik juga  dapat  meningkatkan  daya  

kreatfitas melalui  kebebasan  berimajinasi.  Selain itu metode Mind  

Mapping  akan  memudahkan peserta didik mengingat sesuatu, 

meningkatkan pemahaman dan konsentrasi,  mengingat dan menghapal 

lebih  cepat.  Mind  Mapping  membantu Peserta  didik  dan  guru  dalam  

proses pembelajaran  dikelas  dengan  meringkas bahan  ajar  yang  begitu  

banyak  menjadi sedikit dan menarik untuk dibaca. Metode ini  dapat  

menyederhanakan  hal  yang sangat  kompleks  menjadi  sederhana. Mind  

Mapping  juga  dapat  menjadikan peserta didik yang pasif menjadi aktif. 

(Sri Susanti, 2016). 

  

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”. (Alamsyah Said & Andi Budiman, 2015, h. 174) 
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Melalui peningkatan kualitas pembelajaran, siswa akan termotivasi untuk 

belajar, karena motivasi belajar berperan penting dalam menentukan keberhasilan 

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, 

pengarahandiri dan pengawasan yang tidak terlalu ketat”. (Toto Priyono Bani, 

2019) 

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 

evaluasinya. 

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

5. Melibatkan mereka secara aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran 

secara keseluruhan. (Mulyasa, 2002, h. 106) 

 

Namun hal diatas tidak akan bermanfaat bila tidak dilaksanakan dan 

dikomunikasikan dengan baik. Oleh karena itu, guru dituntut untuk 

mengimplementasikan berbagai metode pembelajaran agar mampu menciptakan 

proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efisien dan menyenangkan. 

Dari hasil observasi awal di SMKN 2 Kendari terkait proses pembelajaran 

dikelas, peneliti melihat bahwa proses pembelajaran yang berlangsung sudah baik, 

namun belum terlaksana secara maksimal. Hal ini disebabkan siswa terlihat 

kurang berpartisipasi, dapat dilihat ketika dalam mengikuti mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam ditunjukan peserta didik dengan kurang bersemangat, 

terlihat beberapa siswa lebih memilih untuk mengobrol dengan temannya, 

sehingga siswa kurang memahami materi yang diajarkan, terlihat belum adanya 
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kerjasama siswa dalam proses pembelajaran. Dan masih banyak siswa yang tidak 

mau mengajukan pertanyaan ketika guru memberikan kesempatan untuk  

bertanya. Dalam proses pembelajaran yang berlangsung di kelas guru menerapkan 

metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. Guru berusaha melibatkan seluruh 

siswa dalam proses pembelajaran dan merangsang keaktifan belajar siswa namun, 

keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran tersebut hanya didominasi oleh 

sebagian siswa tertentu saja dan masih banyak siswa kurang berpartisipasi dalam 

proses pembelajaran tersebut. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa 

nilai ulangan harian Pendidikan Agama Islam siswa kelas X LAS tergolong 

rendah, hal ini dibuktikan dengan masih terdapatnya beberapa siswa yang belum 

mencapai nilai KKM yang telah ditetapkan yaitu nilai ≥75. Adapun untuk siswa 

yang memperoleh nilai standar KKM sebanyak 14 siswa dengan persentase 

sebesar 58,33%, sedangkan yang belum mencapai nilai standar KKM sebanyak 10 

siswa dengan persentase 41,66% dari jumlah keseluruhan siswa sebanyak 24 

siswa. Data diperoleh dari bapak Zulkifli yang merupakan salah satu guru mata 

pelajaran PAI di SMKN 2 Kendari. (Zulkifli Lubis, 25 Oktober 2019). 

Berkaitan dengan uraian diatas maka peneliti tertarik memilih metode 

mind mapping, Karena metode ini adalah salah satu metode aktif yang dapat 

mengaktifkan kedua belahan otak, dapat membangkitkan motivasi siswa dalam 

proses pembelajaran dan merupakan cara mencatat yang kreatif dan 

menyenangkan. Cara pembelajaran metode ini yakni menggunakan gambar, 

simbol dan warna, dengan begitu akan lebih menarik  perhatian  siswa,  sehingga 

siswa tidak merasa bosan dan menerima pembelajaran serta mampu bekerjasama 

di dalam kelas. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan 
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tersebut dengan judul. “Penerapan Metode Mind Mapping Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa kelas X Di SMK Negeri 2 

Kendari”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Kurangnya keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran PAI 

2. Kurang memahami materi yang diajarkan 

3. Proses kegiatan pembelajaran yang masih berpusat kepada guru dan  

membutuhkan model pembelajaran yang lebih meningkatkan partisipasi 

belajar siswa. 

4. Masih rendahnya nilai hasil belajar pendidikan agama Islam siswa kelas X 

Teknik Pengelasan SMKN 2 Kendari yakni belum mencapai pada standar 

KKM yang telah ditentukan. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 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 2019/2020 ? 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitan  

1.1.1 Tujuan penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui penggunaan metode Mind Mapping dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMKN 2 

kendari tahun pelajaran 2019/2020. 
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1.1.2 Manfaat penelitian 

1.1.2.1 Secara Teoritis 

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. 

1.1.2.2 Secara khusus  

penelitian  ini  adalah  memberikan  sumbangan  teoritis terhadap  ilmu  

pengetahuan,  yang  terintegrasi  dengan  nilai -nilai  Islam  khususnya 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) sehingga menjadi 

rujukan untuk pengembangan selanjutnya 

1.1.2.3 Secara Praktis 

1. Bagi sekolah, hasil penelitian (PTK) ini diharapkan dapat menambah 

ilmu pengetahuan khususnya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan sebagai informasi metode pembelajaran yang aktif untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. 

2. Bagi Pendidik, Sebagai  tambahan  informasi  kepada  lembaga  

pendidikan  khususnya  terkait dengan  penggunaan  metode  

pembelajaran Mind Mapping untuk meningkatkan pemahaman konsep 

peserta didik. 

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

disampaikan guru serta diharapkan dapat mengembangkan  aktivitas 
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dan kreativitas berfikir untuk meningkatkan pemahaman sehingga 

berpengaruh pada hasil belajarnya. 

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 metode 

Mind Mapping dalam pembelajaran di sekolah dan dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan atau referensi dan kajian untuk 

meningkatkan keberhasilan dalam proses pendidikan. 

1.5 Defenisi Operasional 

Penelitian ini memiliki beberapa defenisi operasional sebagai berikut: 

1. Metode pembelajaran Mind Mapping atau peta pikiran merupakan cara 

kreatif bagi tiap peserta didik untuk menghasilkan gagasan, mencatat 

apa yang dipelajari atau merencanakan tugas baru. Adapun langkah-

langkah membuat mind mapping dalam penelitian ini adalah: 

a. Menyiapkan kertas polos ukuran A4 dan spidol warna untuk 

menulis 

b. Membuat judul/topik materi yang posisinya berada ditengah kertas 

c. Selanjutnya membuat cabang garis melengkung dari judul materi 

mind mapping 

d. Memberi keterangan dari cabang garis tersebut sesuai dengan sub 

materi dan kreasikan sesuai dengan krativitas dan keinginan. 
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2. Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah skor yang 

dicapai peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran yang 

diperoleh melalui tes yang dilakukan dalam tiap siklus. 

3. Pendidikan agama Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

mata pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa kelas X. Pada siklus I 

terkait hikmah Ibadah Haji, Zakat dan Wakaf, dan siklus II membahas 

tentang Meneladani Perjuangan Rasullulah SAW di Madinah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


