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1. BAB I PENDAHULUAN 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Hal yang tidak pernah terlepas dari kehidupan manusia adalah 

pendidikan. Karena melalui pendidikanlah kita sebagai manusia dapat 

memahami manusia itu sendiri. Dimana terjadi interaksi antara manusia satu 

dengan manusia yang lainnya untuk saling memahami. 

Dengan pendidikan dapat mengantarkan manusia untuk menghayati 

petunjuk-petunjuk Allāh untuk mengenali jati diri manusia itu sendiri seperti 

bagaimana asal kejadiannya, dari mana asal datangnya, dan bagaimana dia 

hidup (Muhaimin, dkk., 2012, hal. 11). 

Sehingga seperti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dikutip oleh Ramayulis membentuk 

manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki 

ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, sehat jasmani dan rohani, 

memiliki rasa seni, serta bertanggung jawab bagi masyarakat, bangsa dan 

bernegara (Nata, 2010, hal. 64). 

Sedangkan menurut Ramayulis tujuan pendidikan Islam pada tujuan 

tertinggi manusia yaitu menjadi hamba Allāh swt., dimana tujuan ini sejalan 

dengan tujuan hidup dan penciptaan manusia, yaitu semata-mata untuk 

beribadat kepada Allāh swt. Dalam hal ini pendidikan harus memungkinkan 

manusia memahami dan menghayati tentang Tuhannya sedemikian rupa, 

sehingga semua peribadatannya dilakukan dengan penuh penghayatan dan 

khekhusu’an terhadap-Nya, melalui seremoni ibadah dan tunduk senantiasa 

pada syari’ah dan petunjuk Allāh. Tujuan hidup yang dijadikan tujuan 

pendidikan itu diambilkan dari Al-Qur`ān (Ramayulis, 2012, hal. 30). 

Maka dari itu manusia dalam menjalani kehidupan tidak terlepas dari 

pendidikan, karena fungsi pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas 

manusia baik secara individu, maupun secara kelompok dan baik untuk 

dirinya, sesama manusia, serta kepada Tuhan-Nya. Melalui pendidikan juga 
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dapat dikatakan sebagai jalan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. 

Secara umum tugas pendidikan Islam adalah membimbing dan 

mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dari tahap ke 

tahap kehidupannya sampai mencapai titik kemampuan optimal. Sementara 

fungsinya adalah menyediakan fasilitas yang dapat memungkinkan tugas 

pendidikan berjalan dengan lancar (Ramayulis & Nizar, 2009, hal. 92). 

Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut diperlukan upaya 

membimbing dan membantu mewujudkan tujuan pendidikan, yakni 

pendidikan yang dilakukan oleh pendidik. Dalam pengertian pendidik secara 

luas dalam perspektif pendidikan Islam menurut Ramayulis bahwa pendidik 

adalah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya pertumbuhan jasmani 

dan perkembangan rohani peserta didik agar ia mampu menunaikan tugas-

tugas kemanusiaannya (baik sebagai khalifah fi al-arḍ maupun ‘abd) sesuai 

dengan nilai-nilai ajaran Islam. Oleh karena itu pendidik dalam konteks ini 

bukan hanya terbatas pada orang-orang yang bertugas di sekolah tetapi semua 

orang yang terlibat dalam proses pendidikan anak mulai sejak dalam 

kandungan hingga ia dewasa, bahkan sampai meninggal dunia (Ramayulis & 

Nizar, 2009, hal. 139). 

Sehingga guru yang posisinya sangat berperan di lingkungan sekolah 

untuk membantu peserta didik untuk menjadi lebih baik, menjadi perhatian 

besar yang harus dipikirkan sebagai bahan evaluasi  bagi seorang guru. 

Karena guru, khususnya guru Pendidikan Agama Islam selalu menjadi 

sorotan masyarakat, karena masyarakat menganggap guru agama dapat 

mengajarkan akhlak dan perilaku pelajar dengan baik. 

Maka dari itu sesebagai pemegang amanat, guru bertanggung jawab 

atas amanat yang diserahkan kepadanya. Allāh swt. menjelaskan: 
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“Sesungguhnya Allāh menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 

di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 

Allāh memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allāh adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” (QS. An-Nisā` [4] : 58).
*
 

Dalam pendidikan Islam seorang pendidik dituntut agar bersifat 

profesional apabila suatu pekerjaan diserahkan tepat orang yang bukan 

ahlinya akan mengalami kegagalan. Seperti sabda Rasūlullāh saw.  

“Apabila suatu pekerjaan diserahkan tepat kepada orang yang bukan 

ahlinya, maka tunggulah kehancuran”(HR. Muslim) (Ramayulis & Nizar, 

2009, hal. 151). 

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 

2005, tentang guru dan dosen, sebagaimana terdapat pada BAB III pasal 7 

yang mengatur profesionalitas, pada ayat (1) dinyatakan bahwa profesi guru 

dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan 

berdasarkan prinsip sebagai berikut yang dipaparkan Ramayulis : 

“Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme, memiliki 

komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan dan 

akhlak mulia, memiliki kualifikasi yang diperlukan sesuai dengan bidang 

tugas, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat,.....” (Ramayulis & Nizar, 2009, 

hal. 151). 

 

Ramayulis bagi seorang pendidik dalam pendidikan Islam kriteria 

disebutkan dalam undang-undang No. 14 tahun 2005 di atas harus 

disempurnakan lagi dengan: 

“Memiliki komitmen terhadap mutu perencanaan, proses, dan hasil 

yang dicapai dalam pendidikan, memiliki akhlak al-karimah yang dapat 

dijadikan panutan bagi peserta didik, memiliki niat ikhlas karena Allāh dalam 

mendidik, memiliki human relation dengan berbagai pihak yang terkait dalam 

                                                      
*
 Seluruh teks dan terjemah al-Qur’ān dalam skripsi dikutip dari software al-Qur’ān in word yang 

divalidasi peneliti dengan al-Qur’ān Tajwid dan Terjemahannya yang diterjemahkan oleh yayasan 

penyelenggara penerjemah/penafsir, al-Qurān revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih al-Qurān 

Departemen Agama Republik Indonesia Penerbit Al-huda kota Depok Tahun 2005. Selanjutnya 

kutipan ini ditulis dengan singkatan Q.S. artinya Quran Surat dilanjutkan dengan nomor dan 

ayatnya. 
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meningkatkan pelajaran terhadap peserta didik” (Ramayulis & Nizar, 2009, 

hal. 151-152). 

 

Maka dari itu, kemampuan-kemampuan tersebut hendaknya dikuasai 

oleh setiap pendidik, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. 

Selain itu menurut Majid dan Andayani, munculnya anggapan yang kurang 

menyenangkan tentang pendidikan agama seperti; Islam diajarkan lebih pada 

hafalan (padahal Islam penuh dengan nilai-nilai) yang harus dipraktekan. 

Pendidikan agama lebih ditekankan pada hubungan formalitas antara hamba 

dan Tuhan-Nya; penghayatan nilai-nilai agama kurang mendapat penekanan 

dan masih terdapat sederet respon kritis terhadap pendidikan agama (Majid & 

Andayani, 2006, hal. 131).  

Sehingga guru harus bisa lebih kreatif dan memahami setiap peserta 

didiknya, terutama kemampuan pendidik dalam menggunakan media 

pembelajaran bagi seorang guru Pendidikan Agama Islam. Hal ini guna 

membantu guru dalam penyampaian materi serta memberi penguatan pada 

materinya. Selain itu, media juga dapat berfungsi sebagai menanggulangi 

beragamnya gaya belajar siswa, misalnya gaya belajar audio, visual, 

kinestetik atau gabungan dari ketiganya. 

Maka dari itu melalui penggunaan metode pembelajaran dan juga 

penggunaan media. Namun dalam pelaksanaannya materi pembelajaran tidak 

selalu tersampaikan secra baik kepada peserta didik. Hal itu disebabkan oleh 

beberapa faktor di antaranya penyampaian materi yang didukung oleh metode 

pembelajaran yang kurang tepat serta tidak melihatnya kebutuhan peserta 

didik dalam proses pembelajaran.  Seperti metode pembelajaran contohnya 

ceramah cenderung menyebabkan siswa menjadi pasif. Metode pembelajaran 

seperti itu baiknya ditinjau kembali karena menyebabkan proses menjadi 

tidak efektif. Oleh karenanya harus memperhatikan metode yang dapat 

memusatkan perhatian siswa dalam proses belajar.  

Untuk memusatkan perhatian siswa dapat dilakukan dengan berbagai 

cara salah satunya, di sini setiap guru dapat mempergunakan media 

pembelajaran. Secara khusus pengertian media dalam proses pembelajaran 

cenderung diartikan sebagai “alat-alat grafis, photografis, atau elektronis 



5 

 

Puji Oktavia Pratiwi, 2015 
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MIND MAP UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA TERHADAP 
MATERI PAI  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

untuk menangkap, memproses dan menyusun kembali informasi visual atau 

verbal (Sukiman, 2012, hal. 28). 

Akan tetapi media pembelajaran tersebut harus dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. Media Pembelajaran yang digunakan oleh 

guru merupakan salah satu upaya dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) sehingga dapat menjadikan siswa menuju kearah tujuan 

pembelajran yang efektif dan efisien. 

Dimana kita sebagai guru ketika akan membuat media pembelajaran 

harus memperhatikan hal apa saja yang harus dipersiapkan dan direncanakan 

dengan teliti seperti melihat kebutuhan siswa. Alasannya menurut Sukiman 

“karena setiap kelompok siswa pada hakikat mempunyai kebutuhan yang 

berbeda-beda, kita perlu menentukan secara khas siapa sesungguhnya yang 

akan kita layani dengan media itu” (Sukiman, 2012, hal. 55). 

Sebagai perancang media kita dapat mengetahui pengetahuan atau 

keterampilan awal siswa. Yang dimaksud dengan pengetahuan atau 

keterampilan yang telah dimiliki siswa sebelum ia mengikuti kegiatan 

instruksional. Suatu media akan di anggap terlalu mudah bagi siswa bila 

siswa tersebut telah memiliki sebagian besar pengetahuan atau keterampilan 

yang disajikan oleh media itu. Sebaliknya media akan dipandang terlalu sulit 

bagi siswa bila siswa belum memiliki pengetahuan atau keterampilan 

prasyarat yang diperlukan siswa sebelum menggunakan  media itu. Yang 

dimaksud dengan pengetahuan prasyarat  Sukiman ialah : 

“Pengetahuan atau keterampilan yang harus telah dimiliki siswa 

sebelum menggunakan media itu. Misalnya, seorang siswa yang ingin 

belajar cara tahsin bacaan Al-Qur`ān  dengan baik, ia akan dapat 

mengikutinya dengan baik bila ia telah dapat membaca Al-Qur`ān . 

Bila syarat tersebut belum dimilikinya, media tersebut akan terlalu 

sukar baginya” (Sukiman, 2012, hal. 55). 

 

Karena  media pembelajaran merupakan  alat bantu yang disadari oleh 

banyak praktisi pendidikan sangat membantu aktivitas proses pembelajaran 

baik di dalam kelas maupun diluar kelas, terutama membantu meningkatkan 

pemahaman dan juga  prestasi belajar siswa (Sukiman, 2012, hal. 56). 

Sukiman menguraikan bahwa agar proses belajar mengajar dapat 

berhasil dengan baik maka: 
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“Peserta didik sebaiknya diajak untuk memanfaatkan semua alat 

inderanya. Guru berupaya menampilkan rangsangan (stimulus) yang 

dapat diproses dengan berbagai indera. Semakin banyak alat indera 

yang digunakan untuk menerima dan mengolah informasi semakin 

besar kemungkinan informasi tersebut dimengerti dan dapat 

dipertahankan dalam ingatan. Dengan demikian, peserta didik 

diharapkan akan dapat menerima dan menyerap dengan mudah dan 

baik pesan-pesan dalam materi yang disajikan” (Sukiman, 2012, hal. 

31). 

Namun terkadang guru memiliki keterbatasan dalam penggunaan 

media. Keterampilan guru dalam menggunakannya. Apa pun media itu, guru 

harus mampu menggunakannya dalam proses pembelajaran. Nilai dan 

manfaat media amat ditentukan oleh guru yang menggunakannya. Sehingga 

peralatan canggih yang digunakan dalam proses pembelajaran, tetapi guru 

tidak mampu menggunakannya maka tidak akan mempunyai arti apa-apa 

sebagai upaya mempertinggi mutu dan hasil belajar. 

Berdasarkan informasi yang di dapat pemanfaatan metode dan media 

dalam proses pembelajaran dikatakan belum optimal. Sehingga seringnya 

penyampaian materi yang monoton, serta waktu yang terbatas membuat siswa 

merasa kurang tertarik dalam menjalankan proses pembelajaran. 

Karena keterbatasan waktu dalam kegiatan belajar mengajar di kelas 

yang hanya dua jam pelajaran saja. Menjadi tuntutan pendidik 

memaksimalkan pembelajaran dengan baik dan ekstra. Sehingga tidak jarang 

di beberapa sekolah diadakan waktu tambahan untuk lebih meningkatkan 

pemahaman di bidang mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Seperti 

halnya setelah pulang sekolah, diadakan kegiatan mentoring, BTQ, dan 

kegiatan tambahan dalam bidang keagamaan. Sebagai upaya meningkatkan 

pemahaman, penguasaan materi yang ditambahkan di luar jam kegiatan 

belajar mengajar.  

Namun faktanya, upaya pendidik dalam mengadakan jam tambahan 

untuk kegiatan ini, terkadang kurang direspon oleh siswa. Karena masih saja, 

ada beberapa siswa yang enggan mengikuti jamtambahan, dengan 

mengutarakan berbagai macam alasan.  
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Berikut ini salah satu contoh data berdasarkan data Ujian Akhir 

Mentoring yang diperoleh dari SMA PGII 2 Bandung pada Semester Ganjil 

tahun 2013-2014, dapat diamati bahwa pencapaian nilai ujian mentoring 

belum cukup memuaskan dengan presentase nilai terbanyak pada kategori 

cukup dan kurang. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi pendidik mata 

pelajaran PAI untuk dapat meningkatkan pemahaman dan pencapaian nilai 

siswa/i dalam mata pelajaran PAI salah satunya adalah dengan penggunaan 

mind map. 

Tabel 1.1 Nilai Ujian Akhir Mentoring Pelajaran PAI Siswa/i SMA PGII 2 

Bandung Semester Ganjil 2013-2014 

Nilai Ket Jumlah Siswa Presentase 

80-100 Baik Sekali 3 3,61 

66-79 Baik 16 19,28 

56-65 Cukup 26 31,33 

40-55 Kurang 31 37,35 

<40 Gagal 7 8,43 

 

  

Diagram  1.1 Nilai Ujian Akhir Mentoring Siswa Kelas X SMA PGII 2 

Bandung Semester Ganjil Tahun 2013-2014 

Oleh karena itu, untuk memusatkan perhatian siswa salah satunya 

yang telah dikembangkan oleh Tony Buzan yaitu media mind map. Andri 

Saleh menerangkan bahwa mind map merupakan salah satu cara kreatif yang 

dapat digunakan oleh guru pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung 

(Saleh, 2008, hal. 68). Mind map adalah diagram yang digunakan untuk 
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menggambarkan sebuah tema, ide atau gagasan utama dalam materi 

pembelajaran. Tema, ide, atau gagasan utama tersebut jaringan yang sangat 

luas. Jaringan-jaringan dibuat saling berkaitan  satu dengan yang lainnya. 

Dengan demikian, mind map merupakan gambaran menyeluruh dari satu 

materi pembelajaran yang dibuat dalam bentuk sederhana.  

Dilihat dari fungsi mind map sama seperti media bagan atau chart 

yang fungsinya menyajikan ide-ide. Nana Sudjana dan Ahmad Rifai 

menjelaskan mengenai bagan atau media chart merupakan media visual yang 

berfungsi pokok menyajikan ide-ide atau konsep-konsep yang sulit bila hanya 

disampaikan secara tertulis atau lisan secara visual. Media ini pun mampu 

memberikan ringkasan butir-butir penting dari suatu presentasi. Pesan yang 

akan disampaikan biasanya berupa ringkasan visual suatu proses, 

perkembangan atau hubungan-hubungan penting (Sukiman, 2012, hal. 91). 

Hanya saja dalam pengembangan media yang dikembangkan oleh 

Tony Buzan bernama mind map ini perbedaan atau yang menjadi ciri khasnya 

disertakan warna dan gambar kreatif yang berpola serta memberikan 

gambaran besar yang menarik dalam meningkatkan pemahaman, membantu 

konsentrasi dan meningkatkan daya ingat siswa terhadap suatu materi 

pelajaran. 

Maka dari itu dilihat dari karakter dan sifatnya menurut Saleh, bahwa 

konsep mind map dapat menjadikan media yang tepat untuk melatih pola 

pikir, brainstorming, visualisasi, dan penyelesaian masalah. Konsep mind 

map pun telah digunakan di bidang pendidikan, yaitu dalam proses 

pembelajaran di kelas. Dengan menggunakan konsep mind map, guru dapat 

menyampaikan materi pelajaran yang rumit dengan mudah. Selain itu, anak 

didik pun mampu menyerap materi pelajaran karena disampaikan dengan cara 

yang sederhana (Saleh, 2008, hal. 76). 

Menurut Tony Buzan ada beberapa kegunaan konsep mind map dalam 

proses pembelajaran di kelas, yaitu memilah, mengingat, mencatat, 

memahami, mind map berfungsi untuk berimajinasi, menarik minat, mind 

map untuk mengendalikan, dan mind map dapat menjadikan siswa kreatif. 
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Dengan demikian, mind map merangsang anak-anak didik untuk berpikir 

kreatif (Buzan, 2012, hal. 76-85). 

Berdasarkan latar belakang di atas, media pembelajaran diharapkan 

dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami 

pembelajaran dengan baik, sehingga proses belajar dapat berjalan dengan 

baik. Mengingat pentingnya media dalam suatu proses pembelajaran, peneliti 

memfokuskan penelitian mengenai efektivitas penggunaan mind map untuk 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi Pendidikan Agama Islam di 

SMA YAS Bandung, salah satu materi yang akan diambil adalah BAB 

Perintah Menyantuni Kaum ḍu`afā` dalam Q.S. Al-Isrā`  [17]  ayat 26-27 dan 

Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 177. Sehingga penulis mengangkat judul tentang : 

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MIND MAP UNTUK 

MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA TERHADAP MATERI 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM.  

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di  atas, 

maka secara umum masalah yang diangkat adalah sebagai berikut: 

“Bagaimana efektivitas mind map dapat meningkatkan pemahaman siswa 

dalam pembelajaran materi PAI?”. 

Secara khusus, rumusan masalah di atas dapat dirinci melalui 

pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kondisi awal siswa kelas eksperimen dan kontrol dalam 

memahami materi perintah menyantuni kaum ḍu`afā` dalam Q.S. Al-

Isrā`  [17]  ayat 26-27 dan Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 177 sebelum 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan mind map? 

2. Bagaimana perbedaan rerata antara kelas eksperimen dan kontrol 

sebelum melaksanakan pembelajaran PAI dengan menggunakan mind 

map? 

3. Bagaimana proses pembelajaran dengan menggunakan mind map? 

4. Bagaimanakah pemahaman siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

terhadap materi perintah menyantuni kaum ḍu`afā` dalam Q.S. Al-Isrā` 
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[17] ayat 26-27 dan Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 177 pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) setelah terjadi pembelajaran 

menggunakan mind map? 

5. Bagaimana perbedaan rerata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

setelah terjadi pembelajaran PAI dengan menggunakan mind map? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui 

efektivitas mind map terhadap pemahaman siswa pada materi perintah 

menyantuni kaum ḍu`afā` dalam Q.S. Al-Isrā` [17] ayat 26-27 dan Q.S. Al-

Baqarah [2] ayat 177. 

Adapun tujuan khusus dari penelitian di atas dapat dirinci sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui kondisi awal siswa kelaseksperimen dan kelas 

kontrol dalam memahami materi perintah menyantunikaum ḍu`afā` 

dalam Q.S. Al-Isrā` [17] ayat 26-27 dan Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 177 

sebelum melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan mind 

map. 

2. Untuk mengetahui perbedaan rerata antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol sebelum melaksanakan pembelajaran PAI dengan 

menggunakan mind map. 

3. Untuk mengetahui proses pembelajaran dengan menggunakan mind 

map. 

4. Untuk mengetahui pemahaman siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol terhadap materi perintah menyantuni kaum ḍu`afā` dalam Q.S. 

Al-Isrā` [17] ayat 26-27 dan Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 177 dalam mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) setelah terjadi pembelajaran 

menggunakan mind map. 

5. Untuk mengetahui perbedaan rerata antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol setelah terjadi pembelajaran PAI dengan menggunakan mind 

map. 
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D. Manfaat/Signifikasi Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan dunia pendidikan terutama dalam mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. Sebagai upaya peningkatan pemahaman siswa terhadap 

pembelajaran materi  Pendidikan Agama Islam. sehingga terdapat 

peningkatan pemahaman dan prestasi siswa dalam pembelajaran ini. Serta 

merubah mind set siswa bahwa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ini, 

merupakan pelajaran yang membosankan menjadi mata pelajaran yang 

menyenangkan. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

terkait. Manfaat tersebut di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Bagi guru, yaitu memberikan referensi dalam membuat media 

pembelajaran, sehingga belajar bukan lagi hal yang membosankan. 

b. Bagi siswa, yaitu memberikan wawasan serta dapat mengembangkan 

kemampuan dan kualitas siswa dalam pembelajaran PAI serta 

membantu memahami mata pelajaran. 

c. Bagi sekolah, yaitu dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia 

untuk memajukan sekolahnya melalui pengembangan program 

pembelajaran serta dapat meningkatkan mutu sekolah dengan 

mencetak generasi yang tangguh lahir dan batin. 

d. Bagi prodi, IPAI yaitu untuk meningkatkan lulusan yang profesional 

dan bermutu, sehingga dapat bermanfaat di masyarakat serta dapat 

menyusun standar lulusan. 

e. Bagi orang tua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan 

alternatif dalam mempermudah dan dukungan semangat terhadap 

putra putrinya, dalam proses pembelajaran apa pun. 
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E. Struktur Organisasi Skripsi 

Dalam penelitian ini, terdiri dari lima bab dan tiap bab terdiri dari 

beberapa sub bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Adapun 

sistematika penyususnannya adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, 

identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau signifikasi 

penelitian, hipotesis dan struktur organisasi skripsi. 

BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini berisi pembahasan landasan teori 

mengenai, mind map (peta pikiran), pemahaman siswa, materi pendidikan 

agama islam, dan efektivitas. 

BAB III Metode Penelitian yang meliputi metodologi penelitian, 

prosedur penelitian,  alur penelitian,  subjek penelitian,  teknik pengumpulan 

data, teknik pengolahan data dan uji instrument penelitian. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai kondisi awal 

pemahaman siswa, proses belajar siswa dengan menggunakan mind map, 

efektivitas mind map pada pemahaman siswa terhadap mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam, dan hasil yang diperoleh setelah pembelajaran. 

BAB V Kesimpulan dan saran, serta lampiran-lampiran yang 

berhubungan dengan skripsi ini. 

 


