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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pembelajaran merupakan sistem yang bertujuan untuk membantu 

kegiatan belajar siswa yang dirancang sedemikian rupa untuk mendukung 

dan mempengaruhi proses belajar. Untuk mencapai tujuan pembelajaran 

perlu adanya upaya untuk menciptakan situasi dan kondisi belajar yang 

kondusif yaitu dengan pengerapan strategi pembelajaran yang tepat. 

Selama ini, metode  pembelajaran konvensional (Ceramah) merupakan 

strategi pembelajaran yang diterapkan oleh sebagian besar guru. 

Pembelajaran konvensional bersifat abstrak dan teoritis. Siswa hanya 

meneriama informasi secara pasif sedangkan tidak semua siswa dapat 

menerima pelajaran dengan hanya mendengarkan. Pada metode ceramah 

guru adalah sebagai jalan penentu pembelajran. Metode ini tentu sangat 

monoton dan membosankan dimana guru aktif menjelaskan sementara 

siswa pasif, hanya mendengarkan. 

Pembelajaran yang diperlukan oleh siswa menurut Warsita (2008: 

266) adalah pembelajaran yang  dapat merubah prilaku siswa (aspek 

kognitif, afektif dan motorik). Pembelajaran merupakan interaksi antar 

individu yang memberikan pengalaman dari situasi yang nyata. Pada 

kenyataanya, proses pembelajaran saat ini hanya mengembangkan dan 

menguji daya ingat siswa sehingga kemampuan berpikir siswa berkurang  
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dan mengakibatkan siswa terhambat. Untuk itu perlu adanya perubahan 

strategi pembelajaran konvensional ke strategi pembelajaran kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif merupakan suatu konsep pembelajaran 

yang dipimpin dan diarahkan oleh guru, yang meliputi semua kerja 

kelompok. Suprijono (2012:54-55) menyatakan bahwa pembelajaran 

kooperatif dirancang untuk membantu siswa menyelesaikan masalah 

dengan guru sebagai pengarah dan memberikan tugas-tugas serta 

menyediakan bahan-bahan dan informasi. Pembelajaran ini 

menggambarkan keseluruhan proses sosial dalam belajar dan mencakup 

pengertian kolaboratif. Keterlibatan dengan orang lain memberi 

kesempatan kepada siswa untuk mengevaluasi dan memperbaiki 

pemahaman. Pembelajaran kooperatif dapat menumbuhkan pembelajaran 

yang efektif yaitu memudahkan siswa untuk belajar sesuatu yang 

bermanfaat, dan hidup serasi dengan sesama, serta peserta didik 

memperoleh pengetahuan, nilai, dan ketrampilan yang dapat diakui oleh 

pihak yang berkompeten menilai. 

Dalam kegiatan pembelajaran seorang guru memiliki peranan yang 

sangat penting. Oleh karena itu, guru perlu memiliki ketrampilaan dalam 

memilih strategi pembelajaran yang tepat ketika menyampaikan suatu 

materi kepada siswa agar lebih menarik, tidak mengalami kebosanan dan 

dapat menerima materi dengan mudah, yang tentu akan menunjang hasil 

prestasi belajarnya. Strategi pembelajaran yang digunakan harus 

melibatkan kedua belah otak siswa. Karena ketidakseimbangan 
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penggunaan otak kiri dan otak kanan akan menyebabkan ketidakoptimalan 

dalam menyerap materi pembelajaran. 

Mind map adalah cara termudah untuk menempatkan informasi 

kedalam otak dan mengambil informasi ke luar otak dari otak.  Dengan 

mind map, daftar informasi yang panjang bisa dialihkan menjadi diagram 

warna-warni, sangat teratur, dan mudah diingat yang bekerja selaras 

dengan cara kerja alami otak dalam melakukan berbagai hal (Buzan, 2007: 

4-7). Penggunaan metode mind map melibatkan kedua belahan otak, 

sehingga melibatkan sistem limbik (melibatkan emosi positif), yaitu dapat 

membuat siswa senang saat belajar karena melibatkan otak kanan. Rasa 

senang merupakan salah satu elemen penting dalam proses belajar, apabila 

seseorang melibatkan sistem limbik dalam proses belajar atau mengajar, 

maka seseorang itu akan menggunakan kekuatan besar yang membuat 

proses belajar lebih efektif dan dapat menciptakan memori yang kuat, 

siswa lebih mudah memasukan, mengeluarkan dan menyimpan data dari 

otaknya, sehingga prestasi belajar yang diraih lebih optimal. 

Concept Map (Peta konsep) merupakan skema yang 

menggambarkan suatu himpunan konsep-konsep dengan maksud 

mengkaitkan atau menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep-

konsep dengan menggunakan proposisi agar menjadi jelas bagi siswa atau 

guru untuk memahami ide-ide kunci yang harus terfokus kepada tugas 

belajar. Peta konsep dapat memberikan kejelasan baik bagi siswa maupun 

guru tentang sejumlah ide-ide kunci dari materi pelajaran yang dipelajari. 
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Selain itu, peta konsep juga melengkapi beberapa jalur yang 

menghubungkan makna konsep-konsep dalam bentuk proposisi-proposisi 

dan mengungkapkan secara jelas ringkasan dari materi pelajaran. 

Menurut penelitian Mecca Fatma (2010), yang berjudul 

“Penerapan model mind map untuk meningkatkan kreativitas dan prestasi 

belajar pada siswa kelas VII A SMP Walisongo Gempol” dapat diketahui 

bahwa penerapan model mind map dapat meningkatkan kreativitas dan 

prestasi belajar belajar siswa pada siswa kelas VII A SMP Walisongo 

Gempol di Pasuruan. Hal ini dapat diketahui dengan adanya peningkatan 

nilai hasil kreativitas dan prestasi belajar yang diperoleh. 

Berdasarkan hasil penelitian Iva Yuli Istiani (2012) yang berjudul 

“Penerapan science technology society disertai concept map terhadap hasil 

belajar biologi dan sikap peduli lingkungan siswa SMP N 1 Kebakkramat” 

dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara signifikan penerapan 

science technology society disertai concept map terhadap hasil belajar 

biologi.  

Terinspirasi dari metode mind map dan concept map maka penulis 

ingin melakukan penelitian yang berjudul “Perbandingan Strategi 

Pembelajaran Mind Mapp dan Concept Map terhadap Prestasi Belajar 

Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Sawit Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013.” 
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B. PEMBATASAN MASALAH 

Untuk mencegah terjadinya perluasan masalah dan mempermudah 

peneliti dalam memahami masalah, maka perlu adanya pembatasan 

sebagai berikut: 

1. Subyek Penelitian 

Seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 2 Sawit Boyolali. 

2. Obyek Penelitian 

Pembelajaran IPA biologi dengan Strategi pembelajaran Mind Map 

dan Concept Map. 

3. Parameter Penelitian 

Perbedaan Strategi Pembelajaran Mind Map dan Concept Map 

terhadap prestasi belajar siswa. 

 

C. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah perbedaan prestasi belajar 

siswa dengan strategi pembelajaran Mind Map dan Concept Map kelas VII 

SMP Negeri 2 Sawit Boyolali tahun ajaran 2012/2013? 

 

D. TUJUAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan prestasi 

belajar siswa kelas VII SMP 2 Sawit Boyolali dengan menggunakan 

strategi pembelajaran Mind Map dan Concept Map. 
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E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan masukan dalam 

dunia pendidikan mengenai penerapan strategi pembelajaran mind map 

dan concept map dalam meningkatkan prestasi belajar IPA siswa. 

2. Manfaat praktis 

a. Siswa 

1) Dapat meningkatkan kreatifitas dan pemahaman siswa dalam 

proses pembelajaran. 

2) Dapat meningkatkan sinergi kerja otak siswa dalam membantu 

memecahkan masalah yang ada dalam materi pembelajaran. 

b. Guru 

1) Dapat digunakan sebagai alternatif dalam penerapan strategi 

pembelajaran. 

2) Sebagai informasi untuk memotifasi guru dalam melaksanakan 

pembelajaran sehingga proses pembelajaran berjalan secara 

optimal dan tercapainya tujuan pembelajaran. 

c. Sekolah 

Memberikan sumbangan bagi sekolah dalam rangka perbaikan 

proses pembelajaran untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa. 

 


