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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Hakikat Metode Pembelajaran 

 

2.1.1 Pengertian Metode Pembelajaran 

 

Metode berasal dari bahasa Yunani “Methodos” yang berarti cara atau 

jalan yang ditempuh. Dalam kamus bahasa Indonesia metode berarti “cara teratur 

yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan 

yang dikehendaki” (Depertemen Pendidikan Nasional, 2001, h.740). Menurut 

Ramayulis “Metode adalah cara atau jalan yang harus ditempuh atau dilalui untuk 

mencapai tujuan” (Samiudin,2016). Selanjutnya Heri Rahyubi juga memberikan 

defenisi bahwa “Metode adalah suatu model cara yang dapat dilakukan untuk 

menggelar aktivitas belajar mengajar agar berjalan dengan baik” (Arman 

Simanjuntak 2016). Sangidu juga mendefenisikan“Metode adalah cara kerja 

bersistem untuk memulai pelaksanaan suatu kegiatan penilaian guna mencapai 

tujuan yang telah ditentukan” (Rini Ekayati, 2012). 

Dengan demikian dapat dipertegas bahwa metode ialah suatu cara 

sistematis dan terpikir dengan baik untuk dilaksanakan dalam mencapai tujuan. 

Adapun salah satu keterampilan guru yang memegang peranan penting dalam 

proses pembelajaran adalah keterampilan memilih metode, dimana pemilihan 

metode berkaitan langsung dengan usaha-usaha guru dalam menampilkan 

pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga pencapaian tujuan 

pembelajaran diperoleh secara optimal.  
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“Kata pembelajaran berarti segala upaya yang dilakukan oleh pendidik 

agar terjadi proses belajar pada diri siswa.” (Sobry Sutikno,2001:83-85). Adapun 

pengertian pembelajaran menurut beberapa ahli yaitu menurut Sanjaya 

“Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang terorganisir yang meliputi unsur-

unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedural yang 

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan” (Aldo Redho Syam, 2017). Selanjutnya 

Chauhan juga mendefenisikan bahawa “Pembelajaran adalah upaya dalam 

memberikan perangsang (stimulus), bimbingan, pengarahan, dan dorongan kepada 

siswa agar terjadi proses belajar” (Sunhaji,2014). Demikian pembelajaran adalah 

suatu hubungan interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang secara 

sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu 

dalam kondisi-kondisi khusus dan dalam rangka pembentukan pengetahuan, sikap 

dan keterampilan proses. 

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan proses belajar dan mengajar dimana ada hubungan 

antara guru dan siswa dengan memaknai segala komponen dan sumber yang ada 

untuk menciptakan situasi belajar dan mengajar yang efektif dan efesien serta 

dapat tercapainya tujuan pendidikan.  

 

Metode dalam pembelajaran adalah cara-cara yang dilakukan oleh guru 

untuk menyampaikan bahan ajar kepada siswa. Sutikno menyatakan bahwa 

“metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pelajaran yang 

dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam 

upaya untuk mencapai tujuan” (Dedy Yusuf Aditiya, 2016). Menurut 

Abdurrahman Ginting (2008), “metode pembelajaran dapat diartikan cara atau 
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pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta 

sebagai teknik dalam sumberdaya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran 

pada diri pembelajar”. (h.42). 

 

Selanjutnya Sukardi (2013) mendefenisikan metode pembelajaran juga 

didefenisikan sebagai cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem 

dari sebuah lingkungan yang terjadi dari pendidik dan peserta didik untuk 

saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses 

belajar berjalan dengan baik dalam arti tujuan pengajaran tercapai. (h.29). 

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpukan bahwa, metode pembelajaran  

merupakan suatu cara atau  strategi  yang dilakukan  oleh  seorang  guru dalam  

proses  belajar mengajar sehingga dapat sesuai dengan tujuan yang telah 

ditentukan. Oleh karena itu salah satu hal yang sangat mendasar untuk dipahami 

guru adalah bagaimana memahami kedudukan metode sebagai salah satu 

komponen bagi keberhasilan kegiatan pembelajaran yang sama pentingnya 

dengan komponen-komponen lain, dalam keseluruhan komponen pendidikan dan 

idealnya seorang guru harus menggunakan metode yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran.  

2.2 Hakikat Metode Pembelajaran Mind Mapping 

2.2.1 Pengertian Mind Mapping 

Peta pikiran atau yang sering disebut Mind Mapping adalah “cara kreatif 

bagi tiap siswa untuk menghasilkan ide-ide gagasan, mencatat apa yang dipelajari, 

atau merencanakan tugas baru, dengan meminta siswa untuk membuat peta 

pikiran, memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi dengan jelas dan kreatif 

apa yang telah mereka pelajari atau apa yang telah mereka rencanakan”. (Melvin 

L.Siliberman, 2007:59), Mind mapping merupakan suatu metode untuk 

memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan menggunakan otak kanan dan 
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otak kirinya secara simultan. Mind Mapping atau peta pikiran adalah metode 

mempelajari konsep yang ditemukan oleh Tony Buzan seorang kepala Brain 

Foundation tahun 1970 Konsep ini didasarkan pada cara kerja otak kita 

menyimpan informasi atau dapat disebut sebuah teknik pencatatan yang 

didasarkan pada riset tentang cara otak yang sebenarnya. (Rijal Darusman,2014), 

Mind Mapping dapat membangkitkan dan memicu ingatan dengan mudah, ini 

juga lebih mudah dari pada catatan tradisional, karena dapat mengaktifkan kedua 

belahan otak. Cara ini juga menenangkan, menyenangkan, dan kreatif. “Mind 

mapping dapat digunakan hampir semua bidang kehidupan, mulai dari bidang 

pendidikan, pengembangan pribadi, dan bisnis, ia merupakan alat bantu dalam 

mengolah pikiran dan kreativitas, sehingga bekerja dan belajar menjadi lebih 

efektif”. (Muhammad Musrofi, 2008,h.181). Metode pembelajaran mind mapping 

adalah salah satu metode pembelajaran yang sistemnya menggunakan sebuah 

prinsip manajemen otak untuk membuka seluruh kreativitas, potensi, dan 

kapasitas otak yang masih tersembunyi. Metode pembelajaran mind mapping 

merupakan metode pembelajaran yang paling banyak manfaatnya. (Devi 

Setyarini, 2018). 

Mind mapping adalah cara termudah untuk menempatkan informasi 

kedalam otak dan mengambil informasi keluar dari otak. Mind mapping 

adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan 

memetakan pikiran-pikiran kita. Dengan  Mind mapping  daftar informasi 

yang panjang bisa dialihkan”. (Tony Buzan, 2012, h.4). 

  

Menurut Tony Buzan Mind Mapping (peta pikiran) adalah cara mudah 

menggali informasi dalam dan luar otak, cara baru untuk belajar dan 

berlatih yang cepat dan ampuh, cara membuat catatan yang tidak 

membosankan dan cara terbaik untuk membuat ide-ide  baru  dalam  

merencanakan proyek”. (Nur Rahayu, 2018, h.2). 
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Selanjutnya Dyah Safitri (2016) juga mengatakan, “Dengan menggunakan 

mind mapping  siswa lebih tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran, karena 

dalam pembuatannya melibatkan gambar, warna, simbol-simbol, Adanya warna 

dan gambar dalam mencatat yang digunakan lebih menarik  perhatian  siswa,  

sehingga siswa tidak merasa bosan, selain itu, siswa juga lebih mudah 

berkonsentrasi dalam memahami materi yang dicatat”. Hujodo dalam Hendiyani 

juga mendefenisikan,“Mind Mapping adalah keterkaitan antara konsep suatu 

materi pelajaran yang direpresentasikan dalam jaringan konsep yang dimulai dari 

inti permasalahan sampai pada bagian pendukung yang mempunyai hubungan 

satu dengan lainnya, sehingga dapat membentuk pengetahuan dan mempermudah 

pemahaman suatu topik pelajaran”. (Sri Susanti, 2016). Mind mapping adalah 

suatu tehnik visual yang dapat menyelaraskan proses pembelajaran dengan cara 

kerja alami otak. Mind mapping atau peta pikiran didasarkan pada kerja otak kita 

dalam menyimpan informasi seperti cara kerja otak menyimpan informasi dalam 

sel saraf yang bercabang-cabang. (Suyatno: 2009, h.93). 

Menurut para neurologi, yang dikutip oleh Mustamir Pedak,Kunci seorang 

yang cerdas dan kreatif adalah mengupayakan agar otak belahan kiri dan 

otak belahan kanan dapat berfungsi secara maksimal dan 

seimbang,Walaupun kedua belahan otak mempunyai fungsi yang berbeda 

setiap individu mempunyai kecenderungan untuk menggunakan salah satu 

belahan otak saling mendominasi dalam aktivitas, tetapi keduanya terlibat 

dalam hampir smua pemikiran. (Mustamir Pedak & Maslichan, 2009, 

h.80). 

 

Mind Mapping dalam prosesnya disebut sesuai dengan kerja alami otak 

karena dalam bentuk catatan mind mapp ini justru menyebar keluar dari tengah 

keseluruh arah, ini sesuai dengan cara kerja sel otak dalam membentuk jaringan 

dengan sel otak lainnya, oleh sebab itu mind mapp disebut sesuai dengan cara 

kerja alami otak. (Suntanto Windura,2016, h.24), Mind Mapp merupakan teknik 
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penyusunan catatan demi membantu siswa menggunakan seluruh potensi otak 

agar optimun, caranya, menggabungkan kerja otak bagian kiri dan kanan. Selain 

itu, Mind Mapping ini juga disebut teknik yang paling baik dalam membantu 

proses berfikir otak secara teraratur kerena menggunakan teknik grafis yang 

berasal dari pemikiran manusia yang bermanfaat untuk menyediakan kunci-kunci 

universal sehingga membuka potensi otak. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diasumsikan bahwa Mind Mapping 

adalah suatu teknik mencatat yang mengembangkan gaya visual, yang 

memadukan dan mengembangkan potensi kerja otak yang terdapat dalam diri 

seseorang. Dengan adanya keterlibatan kedua belahan otak maka akan 

memudahkan seseorang untuk mengatur dan mengingat segala bentuk informasi, 

baik secara tertulis maupun secara verbal. Adanya kombinasi warna, simbol, 

bentuk dan sebagainya memudahkan otak dalam menyerap informasi yang 

diterima. 

Tabel 2.1 Keterampilan Otak Kanan dan Otak Kiri. (Tony Buzan,h.49) 

Otak kiri Otak kanan 

Kata-kata 

Logika 

Angka 

Urutan 

Liniearitas 

Analisis 

Daftar 

Irama 

Kesadaran ruang 

Gestalt (gambar keseluruhan) 

Imajinasi 

Melamun 

Warna dan Dimensi. 

 

Belajar dengan melibatkan keterampilan otak kiri dan otak kanan 

memungkinkan penggunannya melihat gambaran keseluruhan sekaligus detail 

permasalahan pada saat yang bersamaan, ini seperti membaca sebuah peta jalan, 

dengan adanya peta dengan seketika kita dapat mengetahui dimana kita berada 
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dan dimana tujuan tersebut, begitu pula dengan mind mapping, tidak lain adalah 

peta di otak yang saat sedang berfikir akan sesuatu hal, hingga lebih mudah 

menemukan ke mana tujuan pemikiran, maka membutuhkan peta, dan peta itu 

adalah Mind mapping. Sama halnya seperti peta jalan, Mind Mapping akan: 

1. Memberi pandangan menyeluruh pokok masalah atau area yang luas. 

2. Memungkinkan kita merencanakan rute atau membuat pilihan-pilihan 

dan mengetahui ke mana kita akan pergi dan di mana kita akan berada. 

3. Mengumpulkan sejumlah besar data di satu tempat. 

4. Mendorong pemecahan masalah dengan membiarkan kita melihat 

jalan-jalan terobosan kreatif baru.  

5. Menyenangkan untuk dilihat, dibaca, dicerna, dan diingat.  

(http://rianajinp.blogspot.com/2014/04/mind-mapping.). 

 

Mind mapping juga merupakan peta rute yang hebat bagi ingatan, 

memungkinkan seseorang  menyusun fakta dan pikiran sedemikian rupa sehingga 

cara kerja alami otak dilibatkan sejak awal, ini berarti mengigat informasi akan 

lebih mudah dan lebih bisa diandalkan daripada menggunakan pencatatan 

tradisional atau konvensional. (Tony Buzan, h.5). 

Tabel.2.2. Perbedaan catatan biasa dan mind mapping. (Iwan Sugiarto, 

2014, h.76) 

No  Catatan Biasa Catatan Mind Mapping 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

Catatan biasa 

Hanya berupa tulisan-tulisan saja  

Hanya dalam satu warna 

Untuk mereview ulang 

diperlukan waktu yang lama 

Waktu yang diperlukan untuk 

belajar lebih lama  

Statis 

Catatan biasa: Peta pikiran 

Simbol dan gambar 

 

Berwarna-warni 

Untuk mereview ulang 

diperlukan waktu yang pendek 

Waktu yang diperlukan untuk 

belajar lebih cepat dan efektif 

Membuat individu lebih kreatif 

 

 

 

 

http://rianajinp.blogspot.com/2014/04/mind-mapping
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2.2.2 Kelebihan dan Kekurangan Metode Mind Mapping 

Metode ini mempunyai kelebihan-kelebihan sekaligus juga mempunyai 

kekurangan. Kelebihan metode mind mapping antara lain sebagai berikut: 

a. Siswa lebih mudah memahami materi pelajaran. 

b. Dapat bekerjasama dengan teman lainnya 

c. Catatan lebih padat dan jelas 

d. Memudahkan guru dalam menjelaskan materi pembelajaran. 

e. Membantu Otak untuk: mengatur, mengingat, membandingkan dan 

membuat hubungan. (http://mahmmudin.wordpress.com,2009/12/01). 

 

Selain itu, Ada beberapa pendapat para ahli tentang kelebihan 

menggunakan metode Mind Mapping diantaranya, menurut Tony Buzan (2009) 

mind mapping dapat membantu kita dalam banyak hal, berikut beberapa 

diantaranya yaitu: 

a. Merencanakan 

b. Berkomunikasi 

c. Menjadi lebih kreatif 

d. Menghemat waktu 

e. Menyelesaikan masalah 

f. Memusatkan perhatian 

g. Menyusun dan menjelaskan pikiran-pikiran 

h. Mengigat dengan baik 

i. Belajar lebih cepat dan efisien 

j. Melihat gambar keseluruhan.  

 

Selanjutnya menurut Sutanto Windura (2016, h.18-24) kebaikan dan  

keunggulan  Mind Mapping adalah: 

a. Gambaran keseluruhan informasi: Mind  mapping  memungkinkan  

penggunannya  melihat  gambaran  secara keseluruhsn sekaligus detail 

permasalahan pada saat yang sama, ini seperi membaca sebuah peta. 

b. Detail  informasi: Selain  mendapatkan  gambaran  keseluruhan  

mengenai materi pelajaran, pada saat  yang bersamaan bisa melihat 

detail informasi secara mudah. 

c. Kata kunci yang kuat: Otak kita hanya mampu mengigat informasi      

berupa kata kunci dan gambar. 

d. Gambar mengaktifkan otak kanan: Penggunaan gambar-gambar 

menyebakan otak kanan anak menjadi lebih aktif dan segera 

menyeimbangkan  diri  dengan  beban  otak  kirinya,  dan  

keseimbangan kedua belah otak adalah kondisi terbaik untuk belajar 

dan berkonsetrasi. 

http://mahmmudin.wordpress.com,2009/12/01
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e. Warna  menenangkan  otak:  Penggunaan  warna  juga  mengaktifkan  

otak kanan  anak,  otak  kita  diciptakan  untuk  menikmai  warna-warni  

dalam kehidupan. 

f. Pengelompokkan  informasi:  Informasi  yang  telah  dikelompokan  

lebih mudah diingat. 

g. Hierarki  informasi: Mind Mapp juga menggunakan hierarki antara 

informasi sehingga tingkat kepentingan informasi juga diperhatikan, 

suatu pelajaran  yang  sudah  tersusun  hierarkinya  akan  jauh  lebih  

mudah dipahami. 

h. Hubungan antar  informasi:  Kata-kata  dalam  sebuah  Mind  Mapp  

saling berhubungan dan menerangkan satu sama lain. 

i. Tata  ruang:  Sesuatu  yang  menarik  perhatian  mata  dan  otak  pasti  

akan menyebabkan mudah untuk fokus. 

j. Unik:  Sesuatu  yang unik akan lebih mudah diingat, Mind 

Mappsifatnya unik karena hasilnya berbeda setiap individu  walaupun  

materi  pelajaran yang sama. 

Sedangkan kelemahan metode pembelajaran mind mapping diantaranya 

adalah: 

a. Guru tidak menjelaskan materi secara lengkap 

b. Siswa saling mengandalkan satu sama lain 

c. Mind mapping siswa bervariasi sehingga guru akan kewalahan 

memeriksamind mapping siswa. (http://zaifbio.wordpress.com/2014/01/23) 

Berdasarkan kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran mind 

mapping diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwa belajar menggunakan 

metode mind mapping yang dirasakan oleh siswa sangat menyenangkan, cara 

pencatatan materi berupa peta, syimbol dan juga gambar yang warna warni 

sehingga otak bisa mudah dalam menyerap informasi yang diterima. Dengan 

pembelajaran metode mind mapping dapat menghubungkan ide baru dengan ide 

yang sudah ada, sehingga menimbulkan adanya tindakan yang dilakukan siswa 

dan juga dengan penggunaan warna dan symbol yang menarik akan membuat 

siswa semangat dalam belajar. 

2.2.3 Langkah-langkah pembelajaran dengan metode Mind Mapping 

Menyiapkan peralatan sebelum membuat mind mapping tentu sangat 

penting sekali, seperti yang kita ketahui peralatan yang dibutuhkan dalam 
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membuat mind mapping adalah kertas putih polos, ukuran minimal A4(21x29.7 

cm) pensil atau spidol berwarna-warni, minimal 3 warna, bervariasi tebal dan tipis 

jika memungkinkan dan buku serta sumber belajar lainnya sebagai salah satu 

sumber  rujukan  bagi siswa (Sutanto Windura, h.32), Setelah  melengkapi  

peralatan  untuk  membuat  Mind  Mapping,  kemudian ada  langkah-langkah  

dalam  proses  pembuatan Mind Mapping.  

Menurut Tony Buzan (2009) mengemukakan tujuh langkah yaitu: 

a. Mulai dari bagian tengah kertas kosong yang sisi panjangnya diletakkan 

mendatar 

b. Gunakan gambar atau simbol untuk ide sentral  

c. Gunakan warna yang menarik. 

d. Hubungkan cabang-cabang utama kegambar pusat dan hubungkan 

cabang-cabang tingkat dua dan tingkat tiga ketingkat satu dan dua dan 

seterusnya. 

e. Buat garis hubung yang melengkung.  

f. Gunakan satu kata kunci untuk setiap garis.  

g. Gunakan gambar. (h.6). 

 

Adapun langkah-langkah metode mind mapping sebagai berikut:  

a. Siapkan Kertas polos dengan ukuran A4 dan paling baik adalah ukuran 

A3 yang diletakan secara horizontal/mendatar. 

b. Buat judul/topik ditengah-tengah kertas dan sedapat mungkin berupa 

gambar sehingga lebih menarik. 

c. Siapkan pensil atau spidol berwarna-warni, minimal 3 warna, bervariasi 

tebal dan tipis jika memungkinkan. 

d. Buat cabang garis dari judul/topik, semakin jauh dari pusat garis maka 

garisnya akan semakin tipis. 

e. Selanjutnya buat garis melengkung (tidak boleh garis lurus) dan beri 

keterangan dari  cabang garis tersebut sesuai dengan submateri dan 

kreasikan sesuai kreativitas dan keinginan. 

f. Gunakan kata kunci tunggal,  tuliskan dengan huruf tebal/kapital. 

g. Jika memungkinkan gunakan gambar sebanyak mungkin sehingga akan 

terlihat lebih menarik serta mudah untuk diingat dan 

dipahami.(Alamsyah Said & Andi Budiman,2015, h.173). 

 

Dengan mencatat menggunakan metode Mind Mapping maka cara 

membaca pun berbeda dengan cara membaca bentuk catatan konvensional, yakni:  

a. Mulailah membaca dari pusat, yang merupakan titik pusat dan fokus 

Mind Mapping. 
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b. Kata-kata  dan  gambar  yang  ada  di  pusat  tersebut  menunjukkan  

tema pokok Mind Mapping.  

c. Kemudian pilih salah satu tema dan bacalah keluar dari pusat ke 

cabang. Hal  ini  menunjukkan  asosiasi  dari  tema  tersebut,  setelah  

sebuah  cabang beserta bagian-bagian dari cabang selesai, kembalilah 

ke awal lagi, sampai semua cabang selesai di baca. (http://makalah 

nasrul hendri.blogspot.com/2016/02). 

 

2.2.4 Peta Pikiran (Mind Mapping) dalam pembelajaran PAI 

Dari manfaat dan kelebihan diatas, maka Mind Mapping dapat dipakai 

dalam pembelajaran PAI. Hal ini dapat diketahui bahwa dalam PMA No. 16 

Tahun 2010 Tentang pengelolaan pendidikan agama di sekolah yaitu: 

“Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan 

membentuk sikap kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam 

mengamalkan ajaran agamanya, yang sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran 

pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan”. (Peraturan Menteri Agama 

No.16 Tahun 2010), Selanjutnya Ahmad Tafsir mengatakan bahwa “Pendidikan 

agama Islam juga dapat diartikan sebagai bimbingan yang diberikan oleh 

seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran islam”. 

(Ahmad Tafsir, 2005, h.45). 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pendidikan agama Islam apabila 

dilihat dari kegunaan Mind Mapping mempunyai hubungan yang berkaitan. 

Dengan adanya Mind Mapping, pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah 

dapat dilakukan dengan sistem pemecahan masalah, adanya kreatifitas menjadikan 

materi PAI lebih ringkas dan berkesan, membangun tim belajar, meningkatkan 

semangat belajar siswa dalam belajar yang berpengaruh pada hasil belajarnya. 
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2.3 Hakikat Hasil Belajar 

2.3.1 Pengertian Hasil Belajar 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologi belajar memiliki 

arti “berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu”. Secara umum belajar dapat 

diartikan “sebagai proses perubahan perilaku, akibat interaksi individu dengan 

lingkungannya”.(Muhammad Ali,2008, h.14), Selanjutnya Gagne dalam Jafar 

Ahiri (2017) mengatakan bahwa“Belajar adalah suatu proses perubahan sikap, 

pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang relatif permanen, Perubahan 

dan kemampuan untuk berubah merupakan batasan dan makna yang terkandung 

dalam belajar”.(h.16), Snelbeker dalam Rusmono mengatakan bahwa “Belajar 

adalah suatu proses yang berlangsung didalam diri seseorang yang mengubah 

tingka lakunya, baik tingka laku dalam berpikir, bersikap,dan berbuat”.(Rusmono, 

2014, h.1). Dengan belajar maka akanterjadilah proses perubahan dari belum 

mampu kearah sudah mampu, dan proses perubahan itu terjadi selama jangka 

waktu tertentu. Adanya perubahan dalam pola perilaku inilah yang menandakan 

telah terjadi belajar. 

Sri Rusimi (1991), juga menyatakan bahwa Belajar adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku 

yang relatif menetap, baik yang dapat diamati maupun tidak dapat diamati 

secara langsung, yang terjadi sebagai suatu hasil latihan atau pengalaman 

dalam interaksinya dengan lingkungannya.(h.95). 

 

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat dipahami bahwa belajar adalah 

suatu proses atau aktivitas siswa secara sadar dan sengaja, yang dirancang untuk 

mendapatkan suatu pengetahuan dan pengalaman yang dapat mengubah sikap dan 

tingkah laku seseorang sehingga dapat mengembangkan dirinya kearah kemajuan 

yang lebih baik. 
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Hasil belajar adalah bentuk tingkah laku yang diharapkan meliputi tiga 

,aspek yaitu: pertama, aspek kognitif merupakan perubahan-perubahan yang 

kognitif dalam segi penguasaan pengetahuan dan perkembangan keterampilan 

atau kemampuan yang diperlukan untuk menggunakan pengetahuan tersebut. 

Yang kedua, aspek afektif yang meliputi perubahan-perubahan dalam segi sikap, 

mental perasaan dan kesadaran. Dan yang ketiga, aspek psikomotorik meliputi 

perubahan-perubahan dalam segi-segi bentuk tindakan motorik. (Zakaaria 

Daradjat, 2008, h.197), Nasution yang dikutip oleh Iskandar menyatakan bahwa 

“hasil belajar merupakan suatu perubahan pada individu yang belajar, tidak hanya 

mengenai pengetahuan, tetapi juga membentuk kecakapan dan penghayatan dalam 

diri pribadi individu yang belajar”.(Iskandar,2012, h.128), Sedangkan menurut 

Sujana hasil belajar adalah “suatu akibat dari proses belajar dengan menggunakan 

alat pengukuran yaitu berupa tes yang tersusun secara terencana, baik tes tertulis, 

tes lisan maupun tes perbuatan”. (Nurhayati,2014), Dick dan Raiser yang dikutip 

oleh Ekawan mengemukakan bahwa“hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa sebagai hasil kegiatan pembelajaran, yaitu terdiri 

atas empat macam yaitu pengetahuan, keterampilan intelektual, keterampilan 

motorik dan sikap”. (Ekawan,2009, h.40), Hasil belajar yang dicapai peserta didik 

melalui proses pembelajaran optimal cenderung menunjukkan hasil belajar 

dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Kepuasan dan kebanggaan yang dapat menumbuhkan motivasi pada 

diri peserta didik. 

b. Menambah keyakinan akan kemampuan dirinya. 

c. Hasil  belajar  yang dicapai bermakna bagi dirinya seperti akan tahan 

lama pada ingatannya, membentuk perilakunya, ber manfaat untuk 

mempelajari aspek lain, dan dapat digunakan sebagai alat untuk 

memperoleh informasi dan pengetahuan yang lainnya. 
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d. Kemampuan  peserta  didik   untuk  mengontrol atau  menilai  dan  

mengendalikan dirinya  terutama  dalam  menilai  hasil  yang  

dicapainya  maupun  menilai  proses dan usaha belajarnya. (Nana 

Sudjana,2005, h.57). 

 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka penyusun dapat menarik 

kesimpulan bahwa hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki peserta didik setelah  ia  menerima  pengalaman  belajaranya.  Individu  

yang  belajar  akan memperoleh  hasil  dari  apa  yang  telah  dipelajari  selama  

proses  belajar  itu.  

2.3.2 Macam-macam Hasil Belajar 

Hasil belajar sebagaimana telah dijelaskan diatas meliputi pemahaman 

konsep (aspek kognitif), keterampilan proses (aspek psikomotorik), dan sikap 

peserta didik (aspek afektif). Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Pemahaman Konsep 

Pemahaman  menurut Bloom dalam buku karangan Ahmad Susanto 

diartikan sebagai  kemampuan  untuk  menyerap  arti  dari  materi  atau  bahan  

yang  dipelajari. Pemahaman  menurut  Bloom  ini  adalah  seberapa  besar  

peserta  didik   mampu menerima, menyerap, dan memahami pelajaran yang 

diberikan kepada peserta didik, atau sejauh mana peserta didik dapat memahami 

serta mengerti apa yang ia baca, yang  dilihat,  yang  dialami,  atau  yang  ia  

rasakan  berupa  hasil  penelitian  atau observasi langsung yang ia lakukan. (Siti 

Ulfaeni,2017). 

b. Keterampilan Proses 

Keterampilan proses merupakan keseluruhan keterampilan ilmiah yang 

terarah (baik  kognitif  maupun  psikomotorik)  yang  dapat  digunakan  untuk 
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menemukan suatu konsep atau prinsip atau teori, untuk mengembangkan konsep 

yang telah ada sebelumnya atau untuk melakukan penyangkalan terhadap suatu 

penemuan (falsifikasi) (Ahmad  Susanto,2013,9). 

c. Sikap  

Azwar dalam buku karangan Ahmad Susanto mengungkapkan tentang 

struktur sikap terdiri  atas  tiga  komponen  yang  saling  menunjang,  yaitu:  

“komponen kognitif, afektif, dan konatif”. (Athanasia Placidia, 2017). Komponen 

kognitif merupakan representasi apa yang di percayai  oleh  individu pemilik  

sikap;  komponen  afektif,  yaitu  perasaan  yang menyangkut  emosional dan  

komponen  konatif  merupakan  aspek  kecenderungan berperilaku tertentu sesuai 

dengan sikap yang dimiliki seseorang dengan hubungannya dengan hasil belajar 

peserta didik, sikap ini lebih  diarahkan  pada pengertian  pemahaman  konsep.  

Dalam  pemahaman  konsep,  maka  domain  yang sangat berperan adalah domain 

kognitif (Ahmad Susanto,2013, h.11). 

2.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Sebelum proses belajar mengajar banyak faktor yang terlibat dan saling 

mempengaruhi dan tentu saja menentukan berhasil tidaknya proses 

pembelajaran.Menurut Wasliman dalam buku karangan Ahmad Susanto, hasil 

belajar yang dicapai oleh peserta didik merupakan hasil interaksi antara berbagai 

faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal. Mengenai  

faktor internal dan eksternal, sebagai berikut: 

a. Faktor internal; faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari 

dalam diri peserta  didik,  yang  memengaruhi  kemampuan  

belajarnya.Faktor  ini  meliputi: kecerdasan,  minat  dan  perhatian,  

hasil  belajar,  ketekunan,  sikap,  kebiasaan belajar, serta kondisi fisik 

dan kesehatan. 
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b. Faktor  eksternal; faktor  yang  berasal  dari  luar  diri  peserta  didik  

yang memengaruhi  hasil  belajar  yaitu  keluarga,  sekolah,  dan  

masyarakat. Keadaan keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar 

peserta didik. (h.13) 

c. Faktor sarana dan prasarana, baik yang terkait dengan kualitas, 

kelengkapan maupun penggunaannya, seperti guru, metode dan teknik, 

media, bahan dan sumber belajar, program dan lain-lain. 

d. Faktor hasil belajar yang merujuk pada rumusan normatif harus menjadi 

milik peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran. Hasil 

belajar ini perlu dijabarkan dalam rumusan yang lebih operasional, baik 

yang menggambarkan aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik 

sehingga mudah melakukan evaluasinya. (Zainal Arifin, 2011, h.299). 

 

Penjelasan diatas menunjukkan faktor yang  menghambat kualitas belajar 

bukan hanya berasal dari internal siswa melainkan juga faktor eksternal siswa 

yang disebabkan dari lingkungan luar atau guru itu sendiri. Gambaran bahwa 

salah satu usaha yang kongkrit untuk mendorong pencapaian hasil belajar yang 

maksimal adalah dengan membina dan mengembangkan semangat-semangat 

belajar yang baik, disamping peningkatan pendidikan dan keterampilan dari siswa 

agar mampu mengembangkan belajarnya dengan baik. 

2.4 Hakikat Pendidikan Agama Islam 

2.4.1 Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga 

mengimani, bertakwa, berakhlak mulia dalam mengamalkan agama Islam dari 

sumber utamanya kitab al-Qur’an dan hadis, melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman (Abdul Madjid, 2014, h.11). 

Pendidikan Islam juga adalah sistem pendidikan yang sengaja didirikan dan 

diselenggarakan dengan hasrat dan niat (rencana yang sungguh-sungguh) untuk 

mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai islam, sebagaimana tertuang atau 
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terkandung dalam visi, misi, tujuan, program kegiatan maupun pada praktik 

pelaksanaan kependidikannya. (Muhaimin, 2005, h.5).  

Depertemen pendidikan agama Islam (Depag) dalam Abdul Majid 

mengartikan:   

pendidikan agama Islam adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan 

terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat 

memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam serta menjadikannya 

way of life (jalan hidupnya)” jadi pendidikan agama Islam adalah ikhtiar 

manusia dengan jalan agama si anak didik menuju terbentuknya 

kepribadian utama sesuai dengan ajaran agama. (Abdul Majid, h.21) 

 

Ahmad D Marimba dan Ahmad Tafsir mengemukakan bahwa:  

 

Pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan seseorang agar ia 

berkembang secara maksimal sesuai ajaran Islam. (Ahmad Tafsir, 

2001:32), Mencermati dari pendapat diatas dapat dipahami Pendidikan 

Agama Islam diartikan sebagai usaha mengubah tingkah laku indidvidu 

dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan dalam alam sekitarnya 

melalui proses pendidikan agama tersebut, sehubungan dengan hal tersebut 

sebagaimana acuan selanjutnya dikemukakan bahwa: Pendidikan Islam 

adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani siswa menuju terbentuknya kepribadian 

yang utama (Insan Kamil). (Al-rasyidin dan Syamsul Nizar, 2005, h.32). 

 

Menurut Zakiah Daradjat dan kawan-kawan menjelaskan bahwa: 

Pendidikan agama Islam adalah suatu bimbingan dan asuhan terhadap 

siswa agar nantinya setelah selesai dari pendidikan dapat memahami apa 

yang terkandung dalam Islam secara keseluruhan, menghayati makna dan 

maksud serta tujuannya dan akhirnya mengamalkan serta menjadikan 

ajaran-ajaran agama Islam yang telah dianutnya itu sebagai pedoman 

hidupnya sehingga dapat menggantungkan kesalamatan dunia akhirat. 

(Zakiyah Darajat, h.56). 

 

Dari uraian diatas, maka dapat diasumsikan bahawa Pendidikan Agama 

Islam adalah usaha sadar yang terencana dalam menyiapkan siswa untuk 

mengenal, menghayati hingga mengamati, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam 

mengamalkan ajaran Islam dari sumbernya Al-Qur’an dan Al-Hadits melalui 

kegiatan bimbingan. Syed Sajjad Husain dan Syed Ali Asyraf sebagaimana yang 

dikutip Khoiron Rosyadi, mengartikan bahwa pendidikan Islam adalah suatu 
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pendidikan yang melatih perasaan siswa sedemikian rupa, sehingga dalam sikap 

hidup, tindakan, keputusan dan pendekatan mereka terhadap segala jenis 

pengetahuan mereka dipengaruhi sekali oleh nilai spiritual, dan sangat sadar akan 

nilai etis Islam. (Khoiron Rosyadi,2004, h.149) 

Berdasarkan pendapat para ahli , maka dapat dipahami bahwa Pendidikan 

Agama Islam merupakan upaya atau usaha dalam membina dan mengembangkan 

potensi-potensi yang ada dalam diri pribadi-pribadi manusia yang diupayakan 

seoptimal mungkin sehingga individu mengalami perkembangan kearah yang 

diinginkan dalam mencapai kepribadian muslim yang harmonis jasmaniah dan 

rohaniyah sesuai dengan ajaran Islam menuju kepada kebahagiaan hidup didunia 

adan akhirat. Pendidikan Agama Islam berfungsi sebagai pengembangan 

keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, serta mengarahkan siswa untuk 

berakhlak mulia yang ditanamkan terlebih dahulu dalam lingkungan keluarga, 

serta menanamkan ajaran Islam sebagai pedoman untuk kebahagiaan dunia dan 

akhirat. 

Bidang studi pendidikan agama Islam merupakan salah satu bidang studi 

yang merupakan titik sentral bahan ajar yang membahas tentang berbagai konsep 

kehidupan di dunia dan diakhirat. Materi-materi mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam itu secara keseluruhannya terliput dalam lingkup Al-quran dan Al-

Hadis, keimanan, akhlak, fiqih/ibadah,  dan  sejarah,  sekaligus  menggambarkan  

bahwa ruang lingkup Pendidikan Agama Islam mencangkup perwujudan  

keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah Swt, 

diri sendiri, sesama manusia, mahkluk lainnya maupun lingkungannya. Hal ini 

dapat diketahui bahwa Islam sebagai agama sangat memperhatikan masalah 
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pendidikan, dalam Al-quran maupun Sunnah Rasullulah SAW, untuk itu Islam 

mewajibkan setiap orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menuntut ilmu. 

(Arief B. Iskandar, 2011, h.144), dalam Al-quran surah At-Taubah (9):122 

ينِّ  ْنُهْم َطآئِّفَةٌ ل ِّيَتَفَقَُّهو۟ا فِّى ٱلد ِّ ن كُل ِّ فِّْرقٍَة م ِّ نُوَن لِّيَنفُِّرو۟ا كَآفَّةً ۚ فَلَْوََل نَفََر مِّ ۞ َوَما َكاَن ٱْلُمْؤمِّ

ْم لَعَلَُّهْم يَْحذَُرونَ   ُرو۟ا قَْوَمُهْم إِّذَا َرَجعُٓو۟ا إِّلَْيهِّ  َولِّيُنذِّ

Terjemahannya: “Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi 

kemedan perang, mengapa sebagian diantara mereka tidak pergi untuk 

memperdalam ilmu pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan 

kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga 

dirinya”. 

 

2.4.2 Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan merupakan suatu proses kegiatan atau usaha, maka tujuan 

pendidikan adalah sesuatu yang dicapai dengan kegiatan atau usaha pendidikan. 

Tujuan pendidikan islam merupakan masalah sentral dalam pendidikan, sebab 

tanpa perumusan tujuan pendidikan yang jelas, perbuatan mendidik bisa sesat, 

atau kabur tanpa arah. (Sholeh Noor,1987:40), Abdurrahman Saleh, 

mengungkapkan tujuan pendidikan agama Islam adalah “Pendidikan Islam 

bertujuan membentuk kepribadian sebagai khalifah Allah SWT, atau sekurang-

kurangnya mempersiapkan kejalan yang mengacu kejalan akhirat, tujuan utama 

khalifa adalah beriman kepada Allah serta patuh dan tunduk kepadanya 

(Abdurrahman Salehal, 2007, h.19). 

Tujuan pendidikan Islam terkait erat dengan tujuan penciptaan manusia 

sebagai khalifah Allah SWT dan sebagai “Abdu Allah”. Rincian itu telah 

diuraikan oleh banyak pakar pendidikan Islam. Diantaranya ‘Atiyah Al-Abrasyi, 

mengemukakan rincian apalikasi tujuan pendidikan Islam yaitu, “Membantu 

pembentukan akhlak yang mulia, persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat, 
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Menumbuhkan roh ilmiyah (scientific spirit), Menyiapkan peserta didik dari segi 

profesional dan Persiapan untuk mencari rezeki” (Haidar Putra Daulay, 2014, 

h.16). Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa pendidikan Islam adalah 

pendidikan yang bertujuan membentuk pribadi muslim seutuhnya, 

mengembangkan seluruh potensi manusia, baik yang berbentuk jasmani maupun 

rohani, menumbuh suburkan hubungan harmonis setiap pribadi dengan Allah, 

manusia dengan alama semesta. Dengan demikian, pendidikan Islam berupaya 

mengembangkan individu sepenuhnya, maka sudah sewajarnyalah untuk 

memahami hakikat pendidikan Islam bertolak dari pemahaman terhadap konsep 

manusia menurut Islam. Atas dasar itulah hakikat pendidikan berperan 

mengembangkan potensi manusia semaksimal mungkin. Bertolak dari potensi 

manusia tersebut juga maka paling tidak ada beberapa aspek pendidikan yang 

perlu didikankan kepada manusia, yaitu aspek pendidikan ketuhanan dan akhlak, 

serta aspek pendidikan akal dan ilmu pengetahuan, pendidikan kejasmaniaan, 

kemasyarakatan, kejiwaan, keindahan, dan keterampilan. Kesemuanya 

diaplikasikan secara seimbang.  

Dari berbagai argumen dan pikiran diatas tampak bahwa sesungguhnya 

pendidikan Islam itu adalah upaya memanusiakan manusia dengan arti 

sebenarnya, yang didalamnya tercakup pembentukkan manusia yang beradab yang 

pada gilirannya menuju terbentuknya pribadi insan kamil.  

2.5 Penelitian Yang Relevan 

Berdasarkan hasil penelusuran penulis belum menemukan penelitian yang 

sama persis dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut: 
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1. Hasil Penelitian Marsudi, mahasiswa program studi PGSD Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 2014 yang berjudul“Penerapan Metode Mind 

Mapping Untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKN Pokok Bahasan Sistem 

Pemerintahan Kelas IV SD Negeri 2 Bugisan” Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa yaitu pada pra siklus hanya 

mencapai nilai rata-rata 5,97, setelah dilakukan tindakan siklus I 

meningkat dengan persentase yaitu 64% dengan nilai rata-rata 6,23, dan 

pada siklus II mengalami pengingkatan dengan nilai rata-rata 7,39, dengan 

persentase 88% . 

2. Hasil Penelitian Halimatun Sakdiah, mahasiswi program studi Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 

Darussalam-Banda Aceh 2018 yang berjudul “Penerapan Metode Mind 

Mapping Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Tema Ekosistem 

Siswa Kelas V MIN 10 Aceh Besar ”Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa hasil belajar siswa yaitu menunjukkan jumlah siswa yang mencapai 

ketuntasan  hasil tes awal secara klasikal sebanyak 3 orang siswa atau  

14,28 % sedangkan  18  orang  siswa  atau  85,71%  tidak  tuntas.setelah 

dilakukan tindakan siklus I jumlah siswa yang mengalami ketuntasan 

meningkat secara  klasikal sebanyak 8 orang siswa atau 38% sedangkan 13 

orang siswa atau 61,90% tidak tuntas. Dan pada siklus II mengalami 

pengingkatan secara klasikal sebanyak 17 siswa tuntas atau 80,95% 

sedangkan 4 orang siswa atau 19,04% tidak  tuntas. Secara klasikal 80 % 

siswa di kelas tersebut tuntas belajarnya. Maka dapat  disimpulkan  

ketuntasan  hasil  belajar  siswa  melalui penerapan metode mind mapping 
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pada siklus II mengalami peningkatan dan telah  mencapai ketuntasan 

belajar klasikal. 

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Marsudi dan  Halimatun 

Sakdiah adalah terletak pada objek penelitiannya, pada tingkat jenjang pendidikan 

dan mata pelajaran yang diajarkan. Dan Objek penelitian ini dilakukan pada siswa 

kelas X Tehnik Pengelasan SMKN 2 kendari pada mata pelajaran PAI. 

2.6  Kerangka Pikir  

Gambaran pembelajaran yang dilakukan dalam penyampaian materi 

pembelajaran PAI di kelas belum dapat meningkatkan hasil belajar siswa dimana  

guru masih kurang dalam menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi 

atau metode pembelajaran aktif sehingga hal tersebut mengakibatkan kurangnya 

partisipasi dan kreatifitas siswa dalam proses pembelajaran, mengakibatkan siswa 

merasa jenuh, tidak memperhatikan guru ketika menjelaskan, bahkan terlihat 

sebagian siswa memilih mengobrol dengan teman. Untuk mengatasi masalah 

tersebut, maka metode pembelajaran yang digunakan guru perlu diubah yaitu 

dengan menerapkan metode pembelajaran Mind Mapping (Peta Pikiran). 

Selanjutnya dengan menerapkan metode pembelajaran tersebut dapat menuntut 

siswa untuk mengutamakan kerjasama atau kelompok dalam memecahkan 

masalah, dengan kerjasama atau kerja kelompok tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. 

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka berpikir dalam penelitian 

tindakan kelas ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

2.7 Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian teori yang dikemukakan, maka 

hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian inia dalah “Penerapan Metode Mind 

Mapping Dapat Meningkatkan hasil belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di kelas X Tehnik Pengelasan SMKN 2 Kendari”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observasi Awal 

Kurangnya keaktifan siswa dalam mengikuti 

proses, Kurang memahami materi pelajaran, 

Rendahnya hasil belajar siswa yang tidak 

mencapai KKM. 
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