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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang dibutuhkan oleh manusia. 

Pendidikan juga merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas manusia 

melalui proses pengajaran, penelitian dan pelatihan. Pendidikan di era 

globalisasi ini mampu membawa dampak bagi segala aspek kehidupan, baik 

dalam bidang sosial, ekonomi, agama, maupun budaya. Salah satu tantangan 

yang dihadapi pada era globalisasi seperti sekarang ini yaitu meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam berbagai hal. 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Kualitas pendidikan merupakan 

kemampuan lembaga pendidikan dalam menggunakan sumber-sumber 

pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar yang seoptimal mungkin 

(Arikunto, 2009). Tartono (2006) menyatakan bahwa peninkatan kualitas 

pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu guru, siswa, metode, 

sarana dan prasarana pembelajaran, kurikulum, media, serta biaya. Guru yang 

bermutu merupakan faktor utama dalam peningkatan kualitas pendidikan 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya masusia. 

Upaya peningkatan kualitas pendidikan diharapkan dapat 

meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan negara. Oleh karena itu 

peningkatan dan pembaharuan dalam pendidikan harus selalu dilakukan 

untuk upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Kemajuan dari suatu 

bangsa dapat dicapai dengan kualitas pendidikan yang semakin baik. Salah 

satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan yaitu dengan cara meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh 

karenanya, guru diharapkan dapat menggunakan berbagai cara dalam proses 

pembelajaran, salah satunya adalah dengan menggunakan model 

pembelajaran yang kreatif dan inovatif, agar suasana belajar menjadi aktif.  
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Dalam mewujudkan suasana belajar yang aktif dan inofatif diperlukan 

adanya suatu hubungan timbal balik antara guru dengan siswa. Suasana 

belajar yang aktif dan inofatif dapat tercipta melalui proses belajar yang 

menyenangkan agar siswa tidak bosan dalam menerima pelajaran dari guru. 

Proses belajar yang menyenangkan dapat diciptakan dengan menggunakan 

medel pembelajaran yang inofatif. Proses belajar mengajar yang 

menyenangkan bertujuan supaya siswa mudah memahami materi pelajaran 

dengan tujuan siswa dapat mendapatkan hasil belajar yang maksimal dan 

sesuai dengan yang diinginkan. 

Berdasarkan hasil pengamatan model pembelajaran yang digunakan 

dalam mata pelajaran ekonomi sudah menggunakan model pembelajaran 

yang inovatif namun masih sering juga menggunakan model pembelajaran 

konvensional, sehingga suasana dalam pembelajaran cenderung pasif. Proses 

belajar mengajar konvensional cenderung membuat siswa menjadi bosan dan 

kurangnya perhatian siswa terhadap materi yang disampaikan. Akibatnya 

proses pembelajaran tidak berjalan sesuai dengan yang telah diharapkan dan 

akan mempengaruhi hasil belajar siswa 

Dari penjelasan tersebut dapat diidentifikasi, rendahnya hasil belajar 

ekonomi disebabkan oleh kurangnya perhatian siswa pada saat proses belajar 

mengajar sedang berlangsung. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya 

inovasi dalam model pembelajaran, sehingga siswa merasa bosan saat proses 

belajar sedang berlangsung. Maka diperlukannya inovasi dalam model 

pembelajaran yang melibatkan siswa secara menyeluruh, sehingga proses 

belajar mengajar akan bersifat  dua arah. Proses belajar mengajar seperti ini 

akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga siswa dapat 

dengan mudah memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Hal 

tersebut akan berdampak kepada hasil belajar mata pelajaran ekonomi. 

Berdasarkan uraian diatas maka metode pembelajaran yang dapat 

digunakan oleh guru yaitu Mind Mapping yang merupakan model dengan 

memanfaatkan otak siswa sebagai pusat untuk memperoleh informasi yang 

sedang dipelajari, sehingga mudah untuk dipahami dan diingat. Oleh karena 
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itu perlu dilakukan penelitian dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran 

Mind Mapping Terhadap Hasil Belajar Siswa Pda Mata Pelajaran Ekonomi 

Di Kelas X SMA N Nawangan Pacitan”     

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Hasil belajar siswa kelas X SMA Negeri Nawangan Pacitan masih 

belum optimal 

2. Penggunaan model pembelajaran yang digunakan guru kurang 

bervasiasi 

3. Masih terdapat siswa yang terlihat bosan dan kurang fokus terhadap 

proses pembelajaran 

4. Terdapat siswa yang mengantuk dalam kelas 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang, indentifikasi masalah terdapat banyak 

masalah yang terjadi. Untuk memfokuskan pembahasan dan pemecahan 

masalah maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Masalah yang akan 

dikaji pada penelitian ini dibatasi pada aspek: 

1. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas X SMA Negeri Nawangan 

Pacitan. 

2. Model pembelajaan yang digunakan dalam hal ini adalah model 

pembelajaran Mind Mapping. 

3. Hasil belajar disini yang dimaksud adalah hasil yang dicapai oleh 

siswa dalam pelaksanaan pembelajaran atau kemampuan yang didapat 

oleh siswa setelah melakukan proses pembelajaran. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah disampaikan maka 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu : Apakah terdapat peningkatan hasil 

belajar siswa dalam penggunaan model pembelajaran Mind Mapping 

dibandingkan pembelajaran konvensional pada mata pelajaran ekonomi kelas 

X SMA Negeri Nawangan Pacitan? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah yang diajukan, tujuan penelitian 

yang akan dicapai adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 

dalam penggunaaan model pembelajaran Mind Mapping pada mata pelajaran 

ekonomi kelas X SMA Negeri Nawangan Pacitan 

F. Manfaat / Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Penggunaan model pembelajaran Mind Mapping pada mata pelajaran 

ekonomi dapat meningkatkan evektivitas hasil belajar siswa sekolah 

menengah atas. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Dapat digunakan sebagai pertimbangan serta himbauan kepada 

guru untuk penggunaan model pembelajaran Mind Mapping. 

b. Bagi Guru 

Dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran. Mempermudah guru dalam memberikan penilaian 

terhadap siswa dalam proses pembelajaran karena siswa lebih 

aktif dalam proses pembelajaran. 

c. Bagi siswa 

Dapat digunakan siswa sebagai sarana belajar yang kreatif, dapat 

digunakan untuk pembiasaan siswa dalam penggunaan nalar, 

dapat mempermudah siswa dalam memahami materi pemeblajaran 

karena materi pembelajaran menjadi lebih spesifik. 
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d. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan 

referensi dalam hal yang berkaitan dengan penerapan model 

pembelajaran Mind Mapping terhadap hasil belajar siswa.




