
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan aspek penting bagi pengembangan sumber 

daya manusia, sebab pendidikan merupakan wahana atau salah satu instrumen 

yang digunakan bukan saja untuk membebaskan manusia dari keterbelakangan, 

melainkan juga dari kebodohan dan kemiskinan. Pendidikan diyakini mampu 

menanamkan kapasitas baru bagi semua orang untuk mempelajari pengetahuan 

dan keterampilan baru sehingga dapat diperoleh manusia-manusia yang 

produktif. Menurut UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem  pendidikan nasional, 

pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan YME dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan 

ketrampilan , kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan 

mandiri serta rasa tanggung jawab. Mengingat peran pendidikan sangatlah 

penting, maka pendidikan perlu menjadi perhatian pemerintah dalam rangka 

meningkatkan sumber daya masyarakat Indonesia yang berkualitas dan mampu 

untuk bersaing di dunia kerja. 

 Kebijakan pendidikan selama ini masih belum menunjukkan hasil 

yang maksimal sehingga mutu pendidikan di Indonesia masih sangat rendah. 

Rendahnya mutu pendidikan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 



kebanyakan guru masih menggunakan metode konvensional, kurikulum yang 

kurang sesuai, sarana dan prasarana pendidikan di sekolah masih kurang, 

kurangnya minat belajar siswa dan lingkungan sekolah yang kurang mendukung. 

 Upaya peningkatan mutu pendidikan menjadi prioritas utama dari 

program pendidikan nasional pada saat ini. Peningkatan mutu pendidikan 

merupakan tugas berat dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah 

tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. 

Ada beberapa hal yang dapat meningkatkan mutu pendidikan antara lain: 1) 

penyempurnaan kurikulum menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan, 2) 

penyediaan fasilitas fisik dan media pendidikan, 3) peningkatan kemampuan  

pendidik dan tenaga kependidikan dan 4) peningkatan kesejahteraan dan 

berbagai jenis kegiatan lainnya.  

 Salah satu komponen yang sangat menentukan keberhasilan dalam 

meningkatkan mutu pendidikan adalah kemampuan pendidik dan tenaga 

kependidikan dalam mengembangkan proses pembelajaran. Guru dituntut 

mengemas suatu pelajaran menjadi lebih disukai oleh peserta didik supaya siswa 

dengan mudah memahami materi, belajar sesuai dengan gaya, kecepatan, dan 

kemampuan yang dimiliki, dapat mengatur waktu dan tempat belajar sendiri, 

dan mengembangkan kemampuan menjadi pebelajar yang mandiri, serta dapat 

belajar mandiri sehingga proses belajar lebih efektif dan efisien. Salah satu 

media yang mengkombinasikan unsur-unsur di atas adalah modul. 



 Selain menggunakan bahan ajar berupa modul, guru juga harus 

memperhatikan pemilihan model pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran 

juga berpengaruh dalam proses pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran 

sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan keterlibatan siswa secara aktif saja, 

tetapi juga harus memperhatikan karakteristik, potensi dan tingkat 

perkembangan siswa. 

 Salah satu model pembelajaran yang diharapkan sesuai dan cocok 

sebagai alternatif pembelajaran adalah pembelajaran mind mapping. Mind 

mapping merupakan cara untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan 

mengambilnya kembali ke luar otak. Bentuk mind mapping seperti peta sebuah 

jalan di kota yang mempunyai banyak cabang. Mind mapping bisa disebut 

sebuah peta rute yang digunakan ingatan, membuat kita bisa menyusun fakta 

sedemikian rupa sehingga cara kerja otak kita yang alami akan dilibatkan sejak 

awal sehingga mengingat informasi akan lebih mudah dan bisa diandalkan dari 

pada menggunakan teknik mencatat biasa. Mind Mapping sangat efektif bila 

digunakan untuk memunculkan ide terpendam yang dimiliki dan membuat 

asosiasi di antara ide tersebut. Mind Mapping juga berguna untuk 

mengorganisasikan informasi yang dimiliki. 

 Pada kenyataanya, kebanyakan guru masih menggunakan metode  

konvensional, sehingga siswa tidak bisa mengembangkan kreativitasnya. Untuk 

itu tugas guru tidak hanya menjelaskan materi tetapi juga dapat mengembangkan 

sebuah perangkat pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam belajar. 



Salah satu perangkat pembelajaran adalah modul. Modul merupakan salah satu 

komponen yang memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Modul 

disebut media untuk belajar sendiri karena didalamnya telah dilengkapi petunjuk 

untuk belajar sendiri. Bahasa, pola dan sifat kelengkapan lainnya yang terdapat 

dalam modul ini diatur sehingga modul seolah-olah merupakan bahasa pengajar 

atau bahasa guru yang sedang memberikan pengajaran kepada siswa. 

Pembelajaran dengan modul dapat meningkatkan motivasi siswa, meningkatkan 

hasil belajar dan proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien. 

 Berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan penelitian tentang 

pengembangkan perangkat pembelajaran khususnya modul dengan 

menggunakan model pembelajaran mind mapping pada pokok bahasan segi 

empat (trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang).  

 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang tersebut, yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana hasil pengembangan modul pada pokok bahasan segi empat 

untuk siswa SMP kelas VII mengunakan model mind mapping? 

2. Bagaimana tingkat kelayakan modul dilihat dari penilaian ahli pada 

pokok bahasan segi empat untuk siswa SMP kelas VII mengunakan 

model mind mapping? 



3. Bagaimana respon guru dan siswa terhadap modul segi empat untuk 

siswa SMP kelas VII menggunakan model model mind mapping?  

Keterangan : segi empat yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi hanya 

trapesium, belah ketupat, jajar genjang, dan layang-layang. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 

1. Menghasilkan modul dengan pokok bahasan segi empat untuk siswa SMP 

kelas VII mengunakan model mind mapping. 

2. Mengetahui tingkat kelayakan modul dilihat dari penilaian ahli pada pokok 

bahasan segi empat untuk siswa SMP kelas VII mengunakan model mind 

mapping.  

3. Mengetahui respon guru dan siswa terhadap modul segi empat untuk siswa 

SMP kelas VII menggunakan model model mind mapping. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi siswa 

Dengan digunakannya modul dalam menunjang proses pembelajaran 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa pada 

pokok bahasan segi empat khususnya  trapesium, jajaran genjang, belah 

ketupat, dan layang-layang. 



2. Bagi guru 

a. Menambah motivasi guru agar lebih dapat meningkatkan 

profesionalisme dan kompetensinya untuk meningkatkan prestasi 

siswa. 

b. Guru dapat menggunakan modul sebagai salah satu sarana 

pembelajaran yang membuat siswa lebih aktif dan kreatif. 

3. Bagi peneliti 

a. Mendapat pengalaman mengembangkan perangkat pembelajaran 

berupa modul pembelajaran yang berbasis mind mapping. 

b. Sebagai wahana uji kemampuan terhadap bekal teori yang diperoleh 

dari bangku kuliah, serta sebagai upaya untuk mengembangkan 

pengetahuan, serta menambah wawasan, pengalaman dalam tahapan 

proses pembinaan diri sebagai calon pendidik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




