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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

terus berkembang pesat sekarang ini, bisa membawa dampak kemajuan 

diberbagai bidang kehidupan.  Agar dapat mengikuti dan meningkatkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diperlukan sumber daya manusia 

yang berkualitas. Salah satu usaha menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas adalah melalui bidang pendidikan. 

Pendidikan merupakan suatu proses, yaitu usaha manusia dengan 

penuh tanggung jawab untuk membimbing peserta didik menuju 

kedewasaan. Oleh sebab itu,  pendidikan harus mendapatkan perhatian dan 

prioritas yang tinggi dari pemerintah, pengelola pendidikan maupun 

masyarakat umum. Diharapkan dengan proses pembelajaran pendidik 

mampu menghasilkan manusia yang menguasai ilmu teknologi, 

keterampilan, budi pekerti luhur, berkepribadian kuat, disiplin, bekerja 

keras, kreatif, percaya diri, penuh tanggung jawab serta mampu menghadapi 

permasalahan dengan sikap terbuka dan berpandangan jauh ke depan. 

Pendidikan dilihat dari definisi  merupakan usaha sadar yang 

dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, dan kegiatan yang berlangsung di sekolah dan di 

luar sekolah. 
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Menurut Syaiful Sagala ( 2003: 4) pendidikan adalah 

Usaha sadar tersebut dilakukan dalam bentuk pembelajaran 

dimana ada pendidik yang melayani para peserta didiknya 

melakukan kegiatan belajar, dan penididik yang menilai atau 

mengukur tingkat keberhasilan belajar peserta didik tersebut 

dengan prosedur yang ditentukan. 

 

Melalui dunia pendidikan seseorang akan mendapatkan ilmu 

pengetahuan dan ketrampilan. Salah satu tujuan pendidikan adalah 

penanaman pengetahuan dan keterampilan sebagaimana tercantum dalam 

undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 3 (2003 : 12-13) yang 

menggariskan bahwa : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang berdemokrasi 

serta tanggung jawab. 

 

Motivasi belajar memegang peranan yang penting dalam proses 

belajar. Apabila guru dan orang tua memberikan motivasi yang baik pada 

siswa atau anaknya, maka dalam diri siswa atau anak akan timbul dorongan 

dan hasrat untuk belajar lebih baik. Memberikan motivasi yang baik dan 

sesuai, maka anak dapat menyadari akan manfaat belajar dan tujuan yang 

hendak dicapai dengan belajar tersebut. Tanpa motivasi kegiatan belajar 

mangajar sulit untuk berhasil. Adanya motivasi yang baik dalam belajar 

akan menunjukkan hasil yang baik pula, dengan kata lain, adanya usaha 
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yang tekun yang didasari adanya motivasi, maka seseoarang yang belajar 

dapat melahirkan prestasi yang baik pula. 

Menurut Ngalim Purwanto (2004:73) mendefinisikan bahwa 

motivasi adalah “ Suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, 

menggarahkan dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk 

bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu”. 

Sedangkan Menurut Sardiman (2011:73-103) motivasi adalah “ Daya 

penggerak yang telah menjadi  aktif”. Motivasi dalam hal ini akan menjadi 

aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan 

sangat dirasakan/mendesak. 

Kurangnya kegiatan yang menarik dalam pembelajaran di kelas juga 

dapat menyebabkan rendahnya keinginan siswa untuk mengikuti pelajaran. 

Selain itu pembelajaran yang monoton dan hanya terpusat  pada guru saja 

juga mengakibatkan rendahnya siswa untuk belajar.  Siswa merasa jenuh 

dan kurang tertarik untuk mengikuti pelajaran sehingga tidak ada motivasi 

untuk memahani materi yang diberikan oleh guru. 

Berdasarkan Observasi yang sudah peneliti lakukan di SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta juga tidak terlepas dari permasalahan tersebut. 

Masih banyak siswa-siswi yang kurang memahami materi yang sudah 

disampaikan oleh guru bidang studi, termasuk di kelas VIIIA. Siswa-siswi 

di kelas VIIIA sebenarnya tergolong siswa-siswi yang pintar tetapi motivasi 

untuk menerima dan memahami pelajaran sangat kurang dikarenakan 

proses pembelajaran yang monoton dan banyak didominasi oleh guru 
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bidang studi. Jadi siswa merasa jenuh dan kurang tertarik akan materi yang 

disampaikan oleh guru. Mereka lebih banyak berbincang-bincang dengan 

teman sebangku daripada mendengarkan guru. Hal ini terlihat pada proses 

pembelajaran yang dilakukan guru ekonomi. 

 Pada dasarnya peserta didik sekolah menengah lebih cenderung 

untuk menerima materi yang diberikan guru jika materi tersebut dianggap 

siswa mudah dipahami dan tidak begitu membuat pusing pada saat 

mencoba memahami dan menghafal. Realita yang ada siswa merasa malas 

untuk mencoba mempelajari materi yang disampaikan, hal ini disebabkan 

karena sebagian besar bentuk pengemasan materi yang diberikan kepada 

siswa oleh seorang guru kurang menarik, siswa cenderung lebih suka dan 

lebih mudah mengingat jika mata pelajaran tersebut berkaitan  dengan 

kehidupan siswa. 

Berbagai terobosan sudah dicoba dilakukan guru untuk mengatasi 

permasalahan tersebut. Strategi yang dilaksanakan guru juga sudah 

bervariasi seperti dengan ceramah dan penugasan. Beberapa strategi 

tersebut dianggap kurang efektif serta tidak membangkitkan motivasi siswa 

dalam belajar ekonomi melainkan cenderung malas. Melihat kelemahan 

pada strategi pembelajaran yang telah diterapkan oleh seorang guru pada 

umumnya, maka guru juga mencoba memakai strategi lain yaitu strategi 

diskusi dan tugas kelompok, tetapi hasilnya juga belum maksimum. 

Dari permasalahan tersebut di atas, hendaknya guru bidang studi 

tersebut mampu memilih dan menerapkan metode pembelajaran yang 
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mampu merangsang siswa untuk lebih aktif dalam belajar ekonomi dan 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami pelajaran ekonomi. 

Dari metode pembelajaran yang ada, metode yang menarik dan 

menyenangkan yaitu melalui metode pembelajaran Mind Maps. 

 Mind Maps merupakan salah satu metode belajar yang sangat baik 

digunakan untuk pengetahuan awal siswa atau untuk menemukan alternatif 

jawaban (Iif. Sofan, M,Pd dkk, 2011: 229). Sedangkan menurut (sumber: 

blog.iqmatrix.com). Mind maps adalah cara mencatat  yang kreatif, efektif, 

memetakan pikiran-pikiran kita, secara menarik, mudah dan berdaya guna. 

Dalam metode pembelajaran mind maps terdapat manfaat yaitu 

mendorong siswa untuk berfikir kreatif, untuk mendorong komunikasi yang 

terbuka dalam kelompok serta siswa akan lebih cepat dalam menghasilkan 

ide-ide baru,dengan metode mind maps belajar lebih menyenangkan dan 

lebih mudah. Mind maps digunakan pada saat memahami suatu hal seperti 

membaca buku, materi dan juga saat ingin menemukan ide yang inovatif 

dan jalan keluar. Dengan metode Mind Maps Diharapkan siswa mampu 

belajar lebih efektif dan mudah serta dapat meningkatkan prestasi 

belajarnya. Dari berbagai masalah diatas dapat terlihat pada observasi 

proses pembelajaran yang dilakukan guru ekonomi dari 33 siswa Kelas VIII 

A sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Daftar Pengamatan Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII A pada 

kondisi awal 

 

NO NAMA SISWA ASPEK YANG DINILAI 

1 2 3 4 

1. Achmad Chusnul Setiawan  √   

2. Adinda Galih Nur Wahyudi     

3. Anggun Intan Pratiwi  √   

4. Ari Futin Azharyati   √  

5. Bagus Edi Nur Cahyo     

6. Cahya Rachmawan Putra   √  

7. Dewi Masithoh     

8. Dewi Rahayu Proboninhrum √ √   

9. Fakhri Naufal Azhar   √  

10. Febriyanti Kuspiar Donik √ √   

11. Fitrah Pamila Dewi  √ √  

12. Galih Retno Ambar Sari   √  

13. Hidayati Ridha Dewi  √  √ 

14. Marheni Vita Sari √  √  

15. Maya Monica Cristanti  √   

16. Maya Sinta Sari √ √   

17. Monika Sari Reformasita K  √ √  

18. Pipit Handayani √   √ 

19. Rahmawati Fajri Wulandari √    

20. Riko Adi Krisnawan     

21. Rio Dimas Prakoso  √ √  

22. Rizky Nurull Handayani √  √  

23. Ruchma Mutmiro √ √  √ 

24. Santi Heidi Diana  √   

25. Selviana Yosa Pafiandika √    

26. Sofi Fadhila Respatiningrum  √  √ 

27. Sulistyaningrum √ √ √ √ 

28. Sunna Laila Azhari    √ 

29. Tesia Widianti √ √ √  

30. Timah Khusnul Khotimah   √  

31. Uun Febriana Masita √ √   

32. Vega Ayu Putri Astuti √  √  

33. Wenda Prishela √ √  √ 

Jumlah 14 17 13 7 

Prosentase 42,4% 51,5% 39,4% 21,2% 
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Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa 

masih rendah yaitu siswa yang tekun mengerjakan soal yang diberikan oleh 

guru sebanyak 14 siswa (42,2%), Dapat mempertahankan pendapatnya 

sebanyak 17 siswa (51,1%), Menanyakan apa yang belum jelas sebanyak 13 

siswa (39,4%), Senang mencari dan memecahkan sosl-soal sebanyak 7 

siswa (21,2%). 

Tabel 1.2 

Daftar Nilai Siswa Kelas VIII A Pada Kondisi Awal 

No Nama Siswa KKM Nilai Keterangan 

1 Achmad Chusnul Setiawan 75 65 BELUM TUNTAS 

2 Adinda Galih Nur Wahyudi 75 65 BELUM TUNTAS 

3 Anggun Intan Pratiwi 75 65 BELUM TUNTAS 

4 Ari Futin Azharyati 75 75 TUNTAS 

5 Bagus Edi Nur Cahyo 75 55 BELUM TUNTAS 

6 Cahya Rachmawan Putra 75 60 BELUM TUNTAS 

7 Dewi Masithoh 75 55 BELUM TUNTAS 

8 Dewi Rahayu Proboninhrum 75 70 BELUM TUNTAS 

9 Fakhri Naufal Azhar 75 70  BELUM TUNTAS 

10 Febriyanti Kuspiar Donik 75 55 BELUM TUNTAS 

11 Fitrah Pamila Dewi 75 60 BELUM TUNTAS 

12 Galih Retno Ambar Sari 75 75 TUNTAS 

13 Hidayati Ridha Dewi 75 65 BELUM TUNTAS 

14 Marheni Vita Sari 75 65 BELUM TUNTAS 

15 Maya Monica Cristanti 75 70  BELUMTUNTAS 

16 Maya Sinta Sari 75 65 BELUM TUNTAS 

17 Monika Sari Reformasita K 75 70  BELUM TUNTAS 

18 Pipit Handayani 75 60 BELUM TUNTAS 

19 Rahmawati Fajri Wulandari 75 65 BELUM TUNTAS 

20 Riko Adi Krisnawan 75 70  BELUM TUNTAS 

21 Rio Dimas Prakoso 75 50 BELUM TUNTAS 

22 Rizky Nurull Handayani 75 65  BELUM TUNTAS 

23 Ruchma Mutmiro 75 65  BELUM TUNTAS 

24 Santi Heidi Diana 75 65  BELUMTUNTAS 

25 Selviana Yosa Pafiandika 75 70  BELUM TUNTAS 

26 Sofi Fadhila Respatiningrum 75 65 BELUM TUNTAS 

27 Sulistyaningrum 75 75 TUNTAS 

28 Sunna Laila Azhari 75 75 TUNTAS 

29 Tesia Widianti 75 75  TUNTAS 

30 Timah Khusnul Khotimah 75 70 BELUM TUNTAS 
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31 Uun Febriana Masita 75 70 BELUM TUNTAS 

32 Vega Ayu Putri Astuti 75 70  BELUM TUNTAS 

33 Wenda Prishela 75 65 BELUM TUNTAS 

 JUMLAH  2180 Tuntas : 5 siswa 

Belum tuntas :28siswa  RATA-RATA  66.0661 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai siswa yang sudah 

memenuhi KKM (≥ 75) sejumlah 5 siswa dengan presentase 15,5%. 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas peneliti 

perlu untuk mengadakan suatu penelitian tindakan kelas untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa dengan judul “PENERAPAN 

METODE PEMBELAJARAN MIND MAPS SEBAGAI UPAYA 

MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR DAN PRESTASI BELAJAR  

SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN 

SOSIAL KELAS VIIIA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

MUHAMMADIYAH 7 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2011/2012”.  

 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk mempermudah memahami permasalahan perlu adanya 

pembatasan masalah, hal ini untuk menjaga agar masalah yang diteliti tidak 

lepas dari pokok permasalahan yang ditentukan. Oleh karena itu penulis 

hanya memnatasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Objek penelitian ini adalah mata pelajaran ekonomi 

2. Motivasi siswa dalam proses pembelajaran yaitu siswa mempunyai 

motivasi bertanya dan menjawab pertanyaan, berani mengemukakan 

pendapat, aktif dalam mencari jawaban sendiri, sikap dalam mengikuti 
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proses pembelajaran. 

3. Prestasi belajar Ekonomi yaitu siswa mampu mengerjakan soal-soal yang 

diberikan oleh guru. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas 

maka dapat di rumuskan suatu permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah tindakan guru dalam pembelajaran ekonomi dengan penerapan 

metode pembelajaran Mind Maps dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa? 

2. Apakah tindakan guru dalam pembelajaran ekonomi dengan penerapan 

metode pembelajaran Mind Maps dapat meningkatkan Prestasi belajar 

siswa? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan acuan yang ingin dicapai dari sebuah 

penelitian: 

1. Meningkatkan motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran 

ekonomi melalui metode pembelajaran Mind Maps. 

2. Meningkatkan prestasi belajar siswa dalam proses pembelajaran 

ekonomi melalui metode pembelajaran Mind Maps. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi dunia 

pendidikan pada peningkatan motivasi belajar dan prestasi belajar siswa 

pada pembelajaran ekonomi melalui metode pembelajaran Mind Maps. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Menarik perhatian siswa dalam menerima mata pelajaran 

ekonomi. 

2) Untuk mengembangkan kreatifitas siswa. 

3) Untuk mempermudah siswa dalam menerima mata pelajaran 

ekonomi 

b. Bagi Guru 

1) Untuk mengembangkan materi pelajaran. 

2) Untuk memperluas wawasan guru akan landasan dan filsafat 

pendidikan. 

3) Untuk mengembangkan kemampuan guru dalam menyusun 

rencana dan strategi pembelajaran sesuai standart kompetensi. 

4) Untuk meningkatkan pemahaman guru terhadap potensi dan 

keberagaman peserta didik. 

c. Bagi Sekolah 

1) Untuk meningkatkan profesionalisme guru. 

2) Meningkatkan mutu sekolah. 


