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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia (SDM). Pendidikan juga merupakan kegiatan yang 

terjadi pada semua orang, tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Dengan 

adanya globalisasi yang melanda dunia, yang juga berdampak terhadap 

semakin berkembanganya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. 

Perkembangan tersebut berpengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan 

nilai budaya, terutama mutu kualitas di bidang pendidikan. Berbagai upaya 

telah dilakukan untuk memperbaiki mutu dan kualitas pendidikan, baik dalam 

hal kurikulum maupun sarana prasarana.  

Sekolah merupakan sarana pendidikan formal yang dapat terbentuk jika 

ada sarana prasarana, guru serta peserta didik. Salah satu faktor yang dapat 

meningkatkan kualitas peserta didik adalah guru yang berkualitas. Guru 

berkualitas adalah guru yang kreatif dan inovatif, dapat menerapkan atau 

mengembangkan strategi, metode, model dan media pembelajaran sehingga 

dapat menciptakan suasana belajar yang aktif dan manyenangkan, sehingga 

dapat lebih menguatkan pemahaman peserta didik pada konsep-konsep yang 

diajarkan. Akan tetapi pada kenyataannya proses belajar mengajar masih 

didominasi oleh guru serta tidak memberikan kesempatan pada peserta didik 

untuk berkembang secara mandiri dengan pemikirannya. Hal ini menyebabkan 

peserta didik hanya diam memperhatikan dan mencatat materi pembelajaran 
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yang disampaikan oleh guru, sehingga hanya beberapa peserta didik yang aktif 

dalam proses pembelajaran atau bahkan hanya beberapa saja yang memahami 

konsep pembelajaran yang disampaikan. 

Berdasarkan hasil observasi pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 

melalui wawancara dengan beberapa peserta didik SMA Negeri 4 Kota 

Tasikmalaya diperoleh permasalahan yang dihadapi peserta didik, yaitu i) guru 

terlalu cepat dalam menyampaikan materi pembelajaran, ii) kurangnya 

memberi contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, iii) masih kurangnya 

sarana atau media pembelajaran di dalam kelas, seperti belum meratanya 

ketersediaan proyektor di setiap kelas dan iv) guru masih menggunakan media 

yang sangat monoton dan kurang menarik, bahkan v) terkadang tidak 

menggunakan media atau medianya hanya buku sumber dan LKS saja sehingga 

peserta didik merasa sulit untuk memahami materi yang disampaikan. Hal ini 

menyebabkan proses pembelajaran cenderung membosankan, tidak menarik 

dan membuat peserta didik kurang antusias dalam mengikuti proses 

pembelajaran yang berdampak terhadap rendahnya hasil belajar peserta didik. 

Wawancara juga dilakukan pada guru mata pelajaran Biologi yang 

menyatakan bahwa i) peserta didik belum memiliki kesadaran untuk membaca 

materi pelajaran sebelum atau sesudah pembelajaran di kelas, sehingga peserta 

didik kurang memahami konsep-konsep pada materi tersebut, ii) kurangnya 

keberanian peserta didik untuk menanyakan materi yang masih dirasa belum 

dimengerti. Terbukti dengan rata-rata nilai ulangan harian peserta didik pada 
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konsep sistem koordinasi tahun 2015/2016 yaitu sebesar 72, sedangkan untuk 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) nya yaitu 75. 

Salah satu cara  yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan hasil 

belajar peserta didik adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang 

menarik, sehingga peserta didik dapat lebih antusias dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Saat ini sangat banyak media pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk menarik minat belajar peserta didik sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajarnya. Alternatif media pembelajaran yang dapat 

digunakan salah satunya adalah peta pikiran (mind map), media ini membantu 

peserta didik untuk lebih memahami konsep-konsep pembelajaran yang di 

pelajari. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Windura, Sutanto (2016:17) 

bahwa “Media peta pikiran (mind map) terbukti mampu mengatasi semua 

permasalahan belajar anak karena dengan media tersebut otak kiri dan otak 

kanan anak dapat bekerja secara aktif dan sinergis”.  

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengidentifikasi beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. apa saja kesulitan yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran pada 

konsep sistem koordinasi manusia sehingga peserta didik sulit memperoleh 

hasil belajar yang memenuhi KKM?; 

2. apa penyebab rendahnya hasil belajar peserta didik pada konsep sistem 

koordinasi manusia?; 

3. media pembelajaran apa yang dapat digunakan pada proses pembelajaran 

konsep sistem koordinasi manusia?; 
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4. apakah dengan menggunakan media pembelajaran peta pikiran (mind map) 

pada konsep sistem koordinasi manusia dapat meningkatkan hasil belajar?; 

5. bagaimana penerapan media pembelajaran peta pikiran (mind map) pada 

konsep sistem koordinasi manusia?; 

6. bagaimana tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan media pembelajaran peta pikiran (mind map)?. 

Agar permasalahan tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan 

maka penulis perlu membatasi permasalahan penelitiannya. Adapun 

pembatasan masalah ini adalah: 

1. media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta 

pikiran (mind map); 

2. penelitian ini dilakukan di kelas XI MIPA SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya 

tahun ajaran 2016/2017; 

3. materi yang dijadikan fokus penelitian adalah sistem koordinasi manusia; 

4. hasil belajar yang diukur hanyalah dari ranah kognitif saja dan dibatasi pada 

dimensi pengetahuan yaitu faktual (K1) dan konseptual (K2) serta dimensi 

kognitif yaitu mengingat (C1), memahami (C2), mengaplikasikan (C3) dan 

menganalisis (C4). 

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Media Pembelajaran Peta Pikiran (Mind Map) 

Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik pada Konsep Sistem Koordinasi Manusia 

(Studi Eksperimen Di Kelas XI MIPA SMA Negeri 4 Tasikmalaya Tahun 

Ajaran 2016/2017)”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Adakah pengaruh media pembelajaran peta pikiran (mind 

map) terhadap hasil belajar peserta didik pada materi sistem koordinasi 

manusia di kelas XI MIPA SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya?”. 

C. Definisi Operasional 

Agar penelitian ini tidak menimbulkan salah penafsiran, maka penulis 

mendefinisikan beberapa istilah secara operasional sebagai berikut: 

1. hasil belajar peserta didik merupakan perubahan tingkah laku yang 

menyangkut aspek kognitif, afektif dan psikomotor yang dapat diamati pada 

diri seseorang setelah mengikuti proses pembelajaran. Dalam penelitian ini 

perubahan tingkah laku yang diukur dibatasi pada dua dimensi yaitu 

dimensi proses dan dimensi pengetahuan. Dimensi proses dibatasi hanya 

pada ranah kognitif yang mencakup jenjang mengingat (C1), memahami 

(C2), mengaplikasikan (C3) dan menganalisis (C4) sedangkan dimensi 

pengetahuan mencakup faktual (K1) dan konseptual (K2). Dalam penelitian 

ini hasil belajar peserta didik dinyatakan dengan skor yang diperoleh peserta 

didik setelah mengikuti pre-test dan post-test  pada konsep sistem 

koordinasi manusia; 

2. media pembelajaran peta pikiran (mind map) adalah media pembelajaran 

yang berupa visual/grafis berbentuk diagram berwarna dengan struktur 

radial (pikiran utama berada di tengah) dan bercabang ke berbagai arah 

menghasilkan gagasan lain dari pikiran utama. Peta pikiran (mind map) 
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menggunakan warna, simbol, gambar, kata dan cabang-cabang melengkung 

yang tidak beraturan untuk memetakan pikiran, sehingga dapat menjadi 

daya tarik tersendiri bagi peserta didik dalam mengikuti proses 

pembelajaran dan dapat membantu mempermudah pemahaman peserta didik 

terhadap materi yang sedang dipelajari yaitu sistem koordinasi manusia. 

Peta pikiran (mind map) didasarkan pada cara kerja otak kita dalam 

menyimpan informasi. Peta pikiran (mind map) memaksimalkan potensi 

kedua sisi otak, sehingga dapat meningkatkan kreatifitas peserta didik dan 

dapat mempermudah peserta didik untuk mengingat kembali materi 

pelajaran yang telah dipelajari. Adapun langkah-langkah untuk pembuatan 

peta pikiran (mind map) tersebut adalah: 

a. siapkan alat dan bahan untuk pembuatan peta pikiran (mind map) 

diantaranya adalah kertas polos (karton), alat mewarnai (pensil warna, 

krayon, spidol), alat tulis (pensil, pulpen, penghapus) 

b. pilih sumber materi; 

c. tulis atau gambar gagasan utama ditengah kertas; 

d. tambahkan beberapa cabang keluar dari gagasan utama untuk 

menghubungkan kata kunci; 

e. tuliskan satu kata kunci pada setiap cabang untuk detail dari gagasan 

utama; 

f. gunakan garis penghubung yang melengkung dengan warna yang 

menarik disetiap cabang; 
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g. tambahkan simbol-simbol dan gambar-gambar agar materi lebih mudah 

diingat; 

h. tuliskan gagasan yang lebih penting dengan huruf yang lebih besar atau 

dengan tulisan yang dicetak tebal. 

 

Gambar 1.1 

Peta Pikiran (Mind Map) 

 

Gambar 1.1 menunjukan contoh peta pikiran (mind map)  yang dibuat 

oleh guru pada konsep pengaruh psikotropika terhadap sistem kordinasi. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh media pembelajaran peta pikiran (mind map) terhadap 

hasil belajar peserta didik pada konsep sistem koordinasi manusia di kelas XI 

MIPA SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoretis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dalam memperbaiki kualitas belajar mengajar demi 

tercapainya mutu pendidikan yang berkompeten khususnya dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran Biologi; 

b. Merupakan dasar pemikiran dalam proses perkembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya ilmu pendidikan dalam pengembangan media 

pembelajaran; 

c. Menciptakan proses pembelajaran yang kreatif dan terampil sebagai 

solusi bagi perkembangan dunia pendidikan.  

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mengaplikasikan 

pengetahuan yang selama ini dipelajari. 
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b. Bagi Sekolah  

1) Sebagai bahan informasi dan landasan penting dalam mengarahkan, 

membimbing serta mengawali aktifitas pembelajaran guru ke arah 

proses belajar mengajar yang lebih produktif; 

2) Membantu sekolah dalam menerapkan media pembelajaran baru yang 

dapat digunakan dalam setiap mata pelajaran yang sesuai dengan 

konsep yang akan diberikan agar hasil belajar peserta didik dapat 

meningkat. 

c. Bagi Guru  

1) Sebagai sarana pengembangan kompetensi atau keterampilan 

mengajar terutama dalam menggunakan media pembelajaran yang 

beragam dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan terutama 

dalam pelajaran Biologi; 

2) Meningkatkan perhatian peserta didik di dalam kelas untuk mengikuti 

kegiatan belajar mengajar. 

d. Bagi Peserta Didik  

1) Merangsang peserta didik agar mampu berpikir aktif, kreatif dan 

inovatif; 

2) Menumbuhkan dan meningkatkan daya pemahaman peserta didik 

sehingga dapat membantu meningkatkan hasil belajar.  

 

 

 


