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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran merupakan kegiatan untuk membantu siswa 

memperoleh sebuah pengetahuan, yang telah dirancang sedemikian rupa 

untuk mendukung dan mempengaruhi proses belajar. Untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang diharapkan maka perlu adanya perubahan 

untuk menciptakan situasi dan kondisi belajar yang menyenangkan agar 

siswa tidak mudah bosan, yaitu dengan merubah metode pembelajaran 

yang tepat. Sebagian besar, diberbagai sekolah masih menggunakan  

metode ceramah. Pembelajaran dengan metode ceramah siswa hanya 

menerima informasi yang diberikan oleh guru sedangkan tidak semua 

siswa dapat menerima pelajaran hanya dengan mendengar. Pada metode 

ceramah guru sebagai pusat pemberi materi dan penentu pembelajaran, 

sehingga metode yang digunakan monoton dan siswa mudah bosan 

dimana guru lebih aktif dibandingkan siswanya hanya mendengarkan 

materi yang disampaikan (Hayati,2013). 

Menurut Warsita (2008) menyatakan 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 

berfikir siswa kurang dan mengakibatkan siswa terhambat. Biasanya 

siswa yang hanya menggunakan ingatannya dalam proses belajar 

cenderung mudah lupa, karena dalam pembelajaran siswa hanya 

mengingat tanpa melakukan sebuah kegiatan untuk memahami sebuah 

materi yang diajarkan. Untuk  itu perlu adanya perubahan metode 

ceramah ke  pembelajaran kooperatif   

Suprijono (2012) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif 

dirancang untuk membantu siswa menyelesaikan masalah. Pembelajaran 
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ini menggambarkan keseluruhan proses sosial dalam belajar dan 

mencakup pengertian kolaboratif. Pembelajaran kooperatif dapat 

menumbuhkan pembelajaran yang efektif yaitu memudahkan siswa untuk 

belajar sesuatu yang bermanfaat, serta siswa memperoleh pengetahuan, 

nilai dan keterampilan yang dapat diakui oleh pihak yang berkompeten. 

Pembelajaran kooperatif (Cooperative learning) adalah model 

pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa 

untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk 

mencapai tujuan belajar. Pembelajaran kooperatif siswa dituntut untuk 

aktif dalam kegiatan belajar yang berlangsung ( Sugiyanto,2010 ).  

Menurut Mulyasa (2008) Guru harus memahami kebutuhan dan 

karakteristik peserta didik. Hal ini tertera dalam Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidkan yang menuntut kemandirian guru memahami 

karakteristik siswa. Sehingga guru dapat mengetahui sejauh mana 

kemampuan yang dimiliki oleh siswa. “kemampuan siswa yang harus 

dipahami dan dipertimbangkan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan 

kogniitf, tingkat kecerdasan, kreativitas, serta kondisi fisik” . Untuk 

mewujudkannya guru dapat melakukan banyak hal, salah satunya adalah 

pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik siswa.   

Peta pikir (Mind Map) adalah alternatif yang diharapkan dapat 

memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran. 

Pembelajaran menggunakan peta pikiran merupakan salah satu metode 

yang dapat dijadikan alternatif guru untuk mengajar. Peta pikiran adalah 

metode yang baik bagi ingatan yang memudahkan siswa dapat mengingat 

banyak informasi karena dengan peta pikiran siswa cukup mengingat ide 

atau gagasan baru yang kreatif untuk dapat merangsang ingatan dengan 

mudah. (Buzan, 2012).  

Metode pembelajaran konvensional atau sering disebut metode 

ceramah. Menurut Sagala (2006) ceramah adalah penuturan lisan dari 

guru kepada siswa, ceramah juga sebagai kegiatan memberikan informasi 

dengan kata-kata dan siswa hanya mendengarkan materi yang telah 
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disampaikan. Sebagian besar siswa dalam pembelajaran hanya 

mendengarkan cenderung bosan dan materi yang disampaikan mudah 

lupa untuk mengingatnya kembali. 

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa metode 

pembelajaran Mind Map dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Menurut penelitian Wahyuningsih, Titin (2010), dapat diketahui bahwa 

pembelajaran cooperative learning tipe mind mapping terhadap hasil 

belajar biologi pada kelas VIII SMP Islam Subhanah Subah Batang 

menunjukkan hasil yang signifikan dan hipotesis yang diajukan ada 

pengaruh positif antara pembelajaran Cooperative Learning tipe Mind 

Map terhadap hasil belajar biologi materi sistem gerak pada manusia. 

Penelitian Adi, Albertus Setyo (2013) bahwa pembelajaran Quantum 

Teaching dengan metode Mind Mapping terhadap hasil belajar, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

pembelajaran Quantum Teaching dengan metode Mind Mapping 

terhadap hasil belajar siswa. 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diasumsikam bahwa 

metode pembelajaran Mind Map memberi pengaruh yang positif terhadap 

hasil belajar. Maka dilakukan suatu penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Metode Pembelajaran Mind Map terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 

VII SMP Negeri 1 Polanharjo Klaten Semester Genap Tahun Pelajaran 

2015/2016.” 

 

B. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat 

diidentifikasikan berbagai permasalahan yang terjadi sebagai berikut : 

1. Proses pembelajaran IPA yang masih berpusat pada guru 

menyebabkan siswa cenderung pasif dan mudah bosan. 

2. Pembelajaran IPA yang menekankan pada hafalan membuat siswa 

kesulitan memahami dan mengingat materi. 
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C. Pembatasan Masalah 

Untuk mencegah terjadinya perluasan masalah dan mempermudah 

penelitian dalam memahami masalah, maka perlu adanya pembatasan 

sebagai berikut: 

a. Subyek Penelitian 

Subjek dalam penilitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP 

Negeri 1 Polanharjo Klaten Tahun Ajaran 2015/2016. 

b. Obyek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah Pembelajaran IPA pada materi 

sistem organisasi kehidupan dengan metode pembelajaran Mind Map  

(Peta Pemikiran). 

c. Parameter Penelitian 

Parameter penelitian yang digunakan adalah hasil belajar ranah 

kognitif, afektif dan psikomotorik siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Polanharjo Klaten. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah pengaruh metode 

pembelajaran Mind Map terhadap hasil belajar IPA siswa kelas VII SMP 

Negeri 1 Polanharjo klaten semester genap tahun ajaran 2015/2016. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh hasil 

belajar IPA siswa kelas VII SMP Negeri 1 Polanharjo Klaten dengan 

menggunakan metode  pembelajaran Mind map. 

 

F. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

dunia pendidikan mengenai penerapan pembelajaran Mind Map untuk 
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mengetahui hasil belajar IPA siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Polanharjo Klaten 

b. Manfaat Praktis 

1. Siswa 

a. Dapat meningkatkan kreatifitas dan pemahaman siswa dalam 

proses pembelajaran. 

b. Dapat membantu dalam memecahkan masalah yang ada dalam 

materi pembelajaran.  

2. Guru   

a. Dapat digunakan sebagai alternatif dalam penerapan metode 

pembelajaran. 

b. Sebagai informasi untuk memotifasi guru dalam menentukan 

pembelajaran sehingga proses pembelajaran berjalan secara 

optimal dan pencapaian hasil belajar siswa dapat ditingkatkan. 

3. Peneliti  

a. Dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalaman 

langsung dalam proses mengajar dan menerapkan teori-teori 

yang telah didapatkan. 

b. Dapat mengembangkan kemampuan dalam pembelajaran serta 

sebagai bekal untuk menjadi calon tenaga pendidik yang 

profesional. 

4. Sekolah 

Memberikan informasi pada sekolah dalam rangka perbaikan 

proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

 


