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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

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

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara 

(Sisdiknas, 2003,pasal 1: 7).  

Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pemberdayaan 

peserta didik, membangun sumber daya manusia yang berkualitas, serta 

mengembangkan kreativitas peserta didik. Pendidikan merupakan usaha 

secara berkesinambungan yang bertujuan mempersiapkan peserta didik 

menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau 

profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan atau menciptakan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan kesenian. Oleh karena itu, pendidikan perlu 

mendapat perhatian, penanganan, perioritas secara baik oleh pemerintah, 

masyarakat, serta orang tua. 

Seorang guru mempunyai tugas mendidik dan mengajar yang bertujuan 

untuk meningkatkan hasil belajar. Usaha yang dilakukan guru dengan cara 

memberikan motivasi belajar yang banyak, menggunakan bermacam-macam 

metode pembelajaran, dan menggunakan alat peraga untuk mempermudah 
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melakukan pembelajaran (Arikunto, 2006), sedangkan pendukung 

keberhasilan belajar adalah kesiapan belajar. Kesiapan belajar adalah kondisi-

kondisi yang mendahului kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Kesiapan 

belajar terhadap apa yang akan diajarkan oleh guru pada pertemuan 

selanjutnya, dapat berdampak pada prestasi siswa itu sendiri. Faktor dalam 

lain yang menunjang keberhasilan belajar siswa adalah keaktifan siswa di 

kelas. Kegagalan dan keberhasilan sangat bergantung pada siswa karena 

individu mempunyai sifat dan karakter yang berbeda. Semakin aktif siswa 

dalam proses belajar mengajar baik mandiri maupun di sekolah semakin baik 

prestasi belajarnya (Dimyati dan Moedjiono, 2006). 

Peranan guru dalam bidang pendidikan di sekolah sangat penting, 

karena kualitas kinerja sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. 

Oleh karena itu, usaha meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan 

proses pembelajaran perlu mendapatkan perhatian dari penanggung jawab 

pendidikan. 

Dalam peningkatan kualitas pembelajaran tersebut harus dilaksanakan 

seiring perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yaitu dapat 

dilaksanakan dengan menerapkan sistem pembelajaran aktif. Pembelajaran 

aktif merupakan suatu proses pembelajaran yang menitikberatkan kegiatan 

belajar pada siswa, sehingga diharapkan dapat lebih aktif secara lisan, tertulis 

ataupun dalam berfikir (Silberman, 2001). 

Seorang siswa dinyatakan telah belajar apabila terjadi perubahan 

tingkah laku dalam dirinya. Perubahan yang dikehendaki sebagai hasil belajar 
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mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Aspek kognitif berkenaan 

dengan penguasaan pengetahuan baru atau penambahan pengetahuan yang 

ada, aspek psikomotorik berkenaan penguasaan keterampilan atau 

penyempurnaan keterampilan, sedangkan aspek afektif berkenaan dengan 

pengembangan sikap dan minat atau penyempurnaan sikap dan minat yang 

dimiliki.  

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang menghasilkan 

lulusan yang memiliki kemampuan yang mencakup tiga aspek di atas, yaitu 

aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan aspek afektif sehingga dapat 

mengikuti bahkan menjadi pelopor pembaharuan dalam pendidikan. Salah satu 

pembaharuan di bidang pendidikan adalah pembaharuan strategi atau 

meningkatkan relevansi metode mengajar (Sudjana, 2000). 

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi. Dalam suatu 

proses komunikasi selalu melibatkan tiga komponen pokok, yaitu komponen 

pengirim pesan (guru), komponen penerima pesan (siswa), dan komponen 

pesan itu sendiri yang biasanya berupa materi pelajaran. Kadang-kadang 

dalam proses pembelajaran terjadi kegagalan komunikasi. Artinya, materi 

pelajaran atau pesan yang disampaikan kepada guru tidak dapat diterima oleh 

siswa secara optimal, artinya tidak seluruh materi pelajaran dapat dipahami 

dengan baik oleh siswa, lebih parah lagi siswa sebagai penerima pesan salah 

menangkap isi pesan yang disampaikan. Untuk menghindari semua itu, maka 

guru dapat menyusun strategi pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai 

media dan sumber belajar (Sanjaya, 2006:162). 
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Pembelajaran di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta khususnya pada 

mata pelajaran Biologi di kelas VIIIPK, yang terdiri dari 24 siswa dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut: 1) pembelajaran cenderung didominasi oleh 

guru, sehingga proses pembelajaran hanya berjalan satu arah saja, 2) metode 

pembelajaran yang sering digunakan guru saat kegiatan belajar mengajar 

adalah ceramah, 3) media alat bantu yang digunakan hanya LKS sehingga 

membuat siswa menjadi bosan atau tidak tertarik pada materi yang diajarkan. 

Selama proses pembelajaran ditemukan kelemahan-kelemahan, antara lain : a) 

Ada 13 24 siswa atau (54,1%) tidak memperhatikan penjelasan guru, 4 24 

siswa (16,6%) tiduran di meja, 3 24 siswa (12,5%) melamun, 4 24 siswa 

(16,6%) menggambar atau mencoret-coret di buku, b) ada 14 24 siswa 

(58,3%) kurang berani mengemukakan pendapat, jawaban, maupun 

pertanyaan, c) 60% hasil belajar siswa masih rendah, karena nilai masih 

dibawah KKM 65. 

 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu penelitian tindakan 

yang akar permasalahannya muncul di kelas, dan dirasakan langsung oleh 

guru yang bersangkutan. Dalam hal ini pendidik dapat memperbaiki praktik-

praktik pembelajaran yang lebih efektif (Supardi, 2006). Dalam pelaksanan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sering digunakan beberapa strategi yang 

dapat menumbuhkan motivasi siswa untuk lebih berperan aktif dalam proses 

pembelajaran. 

Strategi pembelajaran adalah salah satu cara yang dapat dipilih dan 

digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran 
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sehingga akan memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi 

pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran tercapai. Salah satu 

strategi yang dapat diterapkan adalah strategi pembelajaran Peta pikiran (Mind 

mapping) dengan media visual berupa gambar. 

Peta pikiran atau pemetaan pikiran merupakan salah satu teknik 

mencatat. Informasi berupa materi pelajaran yang diterima siswa dapat diingat 

dengan bantuan catatan. Peta pikiran merupakan bentuk catatan yang tidak 

monoton  karena Mind mapping memadukan fungsi kerja otak kanan otak kiri 

secara bersamaan dan saling berkaitan satu sama lain, sehingga akan terjadi 

keseimbangan kerja kedua belahan otak. Otak dapat menerima informasi 

berupa gambar, simbol, citra, musik dan lain-lain yang berhubungan dengan 

fungsi kerja otak kanan (Rostikawati, 2007). 

Melalui penerapan strategi pembelajaran peta pikiran siswa di 

harapkan lebih konsentrasi dalam belajar, karena proses belajar dengan 

metode ceramah sudah menyebabkan siswa pada tingkat kejenuhan. Tentunya 

bimbingan guru dalam menerapkan strategi ini akan menambah motivasi 

siswa dalam belajar. 

Nurjanah (2011), penelitiannya menggunakan Card sort dan Mind 

mapping dapat meningkatkan hasil belajar SMP1N Ngemplak Boyolali,  

ditunjukan dengan  rata-rata hasil belajar pada siklus 1 ranah kognitif = 58,34; 

ranah afektif = 10,28 (termasuk dalam kategori kurang berminat), rata-rata 

siklus II (ranah kognitif= 77,14; ranah afektif= 12,09 (termasuk dalam 

kategori cukup berminat), rata-rata siklus III (ranah kognitif=94,29; ranah 
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afektif= 15,31) Angka tersebut menunjukan bahwa ada peningkatkan 

pemahaman siswa pada  materi/ konsep yang di pelajari melalui kegiatan yang 

telah di laksanakan siswa. 

Salah satu media pembelajaran sebagai alternatif utama adalah media 

gambar. Media gambar yang dapat mengatasi adanya keterbatasan 

pengamatan, ruang, dan waktu sehingga memungkinkan untuk memperoleh 

pengalaman. Maka, ditunjukan kepada siswa suatu gambar dari benda atau 

peristimal (contohnya: gambar penampang melintang daun dikotil dan 

monokotil, sistem peredaran darah. Media gambar paling umum dipakai 

karena paling mudah untuk dimengerti dan paling bisa dinikmati dimana-

mana. Karena itu pepatah cina mengatakan bahawa sebuah gambar berbicara 

lebih banyak dari pada seribu kata (Sadiman, 2009:29). 

Gerak pada tumbuhan merupakan pokok bahasan kelas VIII SMP pada 

mata pelajaran Biologi. Pada pokok bahasan ini, media visual gambar 

berperan sekali dalam pembelajaran, karena materi sistem gerak pada 

tumbuhan adalah materi yang memerlukan pengelolaan yang baik dalam 

penyajiannya, sebab materi ini menyangkut tentang macam-macam gerak pada 

tumbuhan yang dapat dibedakan menjadi gerak yang dipengarui oleh arah 

datangnya rangsang dan gerak yang tidak dipengarui oleh datangnya rangsang 

(gerak nasti)  di dalam tumbuhan yang objeknya sulit untuk diadakan secara 

langsung di hadapan siswa. Tanpa ada penjelasan guru melalui gambar atau 

praktek langsung ke lapangan, murid akan kesulitan dalam mengenal dan 

membedakan macam-macam gerak tersebut. Akibatnya presentasi atau 
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ceramah yang dilakukan oleh guru akan membosankan sehingga murid kurang 

memahami materi pelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam pembelajaran Biologi 

memerlukan strategi pembelajaran aktif dan media visual gambar Untuk 

meningkatkan hasil belajar Biologi siswa materi Gerak pada Tumbuhan, maka 

memerlukan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan motivasi belajar 

dan gaya belajar siswa. Penelitian ini merupakan studi kasus pada pokok 

materi Gerak pada Tumbuhan. Strategi pembelajaran Mind mapping (peta 

pikiran)  dengan media visual gambar diharapkan merupakan solusi yang tepat 

untuk mencapai nilai di atas KKM. Jadi peneliti akan melaksanakan penelitian 

tindakan kelas tentang: ” Peningkatan Hasil Belajar Biologi melalui Penerapan 

Strategi Pembelajaran Mind mapping (Peta pikiran) dengan Media Visual 

Gambar Materi Gerak pada Tumbuhan pada siswa kelas VIIIPK SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012”. 

B. Pembatasan Masalah 

1. Subyek Penelitian 

Strategi pembelajaran yang mengunakan peta pikiran dengan media visual 

gambar pada materi sistem gerak pada tumbuhan 

2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

VIIIPK SMP Muhammadiyah  7 Surakarta  tahun ajaran 2011/ 2012. 
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3. Parameter penelitian 

Parameter penelitian adalah hasil belajar siswa dalam aspek kognitif dan 

aspek afektif setelah menerapkan strategi Mind mapping yang diperoleh 

dengan post test yaitu test setelah materi pelajaran disampaikan kepada 

siswa dapat mencapai  nilai posttest di atas KKM yaitu 65 dengan nilai 

rata-rata kelas 70. 

C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah, maka 

rumusan masalah dapat disajikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :  

“Apakah melalui penerapan strategi pembelajaran Mind mapping dengan 

media visual gambar  dapat meningkatkan hasil belajar Biologi di kelas VIII 

PK SMP Muhammadiyah 7 Surakarta  Tahun Ajaran 2011/2012?” 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatan hasil belajar Biologi 

melalui penerapan strategi pembelajaran Mind mapping dengan media visual 

gambar di kelas VIII PK SMP Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun Ajaran 

2011/2012.  

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru, siswa dan sekolah 

adapun manfaat penelitian ini adalah :  

1. Bagi Guru:  

a. Memberikan informasi untuk menambah kreativitas dalam usaha 

pembenahan pembelajaran Biologi.  
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b. Memberikan informasi kepada guru Biologi dalam usaha mencari 

bentuk strategi pembelajaran yang tepat.  

2. Bagi Siswa:  

a. Sebagai masukan untuk meningkatkan cara belajar yang tepat  

b. Sebagai masukan untuk meningkatkan kreatifitas dan keaktifan dalam 

belajar Biologi.  

c. Meningkatkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan 

masalah melalui interaksi antar siswa.  

3. Bagi Sekolah:  

a. Sekolah akan memiliki siswa-siswa berkualitas, berwawasan ke depan, 

bermutu, unggul. 

b. Memotivasi guru untuk menerapkan metode pembelajaran yang 

bervariasi, inovatif, dan kreatif.  

 


